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  :  المقدمة. 1
 خدمات وسائل االعالم لم يكن باستطاعة الجزائر آبلد يطمح إلى التحضر واالزدهار أن يستغني عن
واالعالم الذي اهتمت به . واالتصال، باعتبارها وسائل مهمة تؤدي دورا استراتيجيا في التنمية والتطور

مختلف الحكومات الجزائرية منذ االسقالل، قد أعلن صراحة توجهه واهتمامه بالمرأة التي أثبتت 
  .ية أساسيةوجودها خالل حرب التحرير الوطنية آمواطنة وفاعلة اجتماع

  :وعليه،  شكلت المرأة محور اهتمام االعالميين والساهرين عليه لألسباب التالية 
  .الشعور واالقتناع بأن قضية المرأة آغيرها من القضايا تعتبر موضوعا للتحديث واالزدهار •
النظر إلى قضية المرأة على أنها قضية اجتماعية أساسية وإشكاليتها جزءا ال يتجزأ من  •

 .ة المجتمع آكلإشكالي
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن البداية األولى لالهتمام االعالمي بشؤون المرأة آانت قبل 

  .االستقالل
ففي الفترة االستعمارية ظهرت بعض البوادر لكنها آانت ضعيفة وذلك نتيجة لمواقف السلطات 

العمليات الكفيلة بالتوعية االستعمارية الفرنسية التي قاومت التعليم والتثقيف ووقفت في وجه آل 
لذا، آان االعالم بشكل عام ضعيف من ...والترقية من أجل الحفاظ على تخلف الجزائريين والجزئيات 

حيث األساس والشكل خاصة وأن فرنسا قد حاولت باستمرار استغالل النشاطات االعالمية القليلة 
  .خدمة لمصالحها االستعمارية

نساء "تصاديا واجتماعيا وخاصة إعالميا، ظهرت أول مجلة نسوية هي وفي ظل هذا الوضع المتخلف اق
، وهي عبارة عن مجلة شهرية ناطقة باللغة الفرنسية وتصدر في 1944في مارس " في المدينة

 عدد، وتغير عنوانها فأصبح 101، وصلت األعداد الصادرة إلى 1959الجزائر العاصمة، في سنة 
  .1961 إلى أن اختفت في ديسمبر « Françaises d’Afrique »" فرنسيات إفريقيا"

 ، وهي مجلة نصف « Femmes d’Afrique »" نساء إفريقيا"، ظهرت أيضا مجلة 1944وفي سنة 
شهرية صادرة باللغة الفرنسية، تم تحويلها من الجزائر إلى باريس، واستمرت في الظهور إلى غاية 

  .1964سنة 
، موضوعها األساسي  " Femmes Nouvellesء حديثات نسا" مجلة 1958من جهة أخرى، ظهرت في 

هو الحرآات النسوية بالجزائر، وتعتبر من أهم المجالت الصادرة في الفترة االستعمارية حيث حاولت 
  .تناول بالدراسة مشاآل المرأة الجزائرية، ووضعيتها االجتماعية

جميلة لى جزائرية وهي السيدة هذه المجلة الناطقة بالفرنسة والتي أسندت إدارتها اإلعالمية إ
  .1962توقف صدورها في أفريل تراوي، 

إن ظهور عناوين خاصة بالمرأة في المرحلة االستعمارية التي مرت بها الجزائر لم يكن موجه من أجل 
خدمة مصلحة المرأة الجزائرية، بل جاء ليخدم أطماع استعمارية هدفها هو تحويل الرأي العام الجزائري 

الجوهرية المتعلقة بالوجود االستعماري ومخلفاته، إضافة إلى نشر وعي زائف لدى فئة عن قضيته 
النساء اللواتي بإمكانهن االطالع على االنتاج االعالمي الذي تشرف عليه اإلدارة الفرنسية 

  . (1)االحتاللية
رة آنذاك، بأن وبعد االستقالل مباشرة آان واضحا للسياسين ولالعالميين في مختلف القطاعات المتوف

االهتمام بشؤون المرأة أمرا ضروريا وممكنا في مجتمع جديد يعترف بقدرات المرأة وصمودها بناء على 
  .البطوالت  التاريخية المسجلة طيلة فترة المقاومة والثورة ضد االحتالل

علم الذي لم في هذه الفترة بالذات، برزت معالم االهتمام بعالم المرأة بفضل االقبال المكثف على الت
يعد حكرا على فئة معينة، وبفضل أيضا تنوع إنشغاالت النساء في البيت وخارجه من أجل تطوير 

  .قدراتهن على الصمود واالستمرار آحقيقة ثمينة وآمطالب أثمن غايتها ترقية وضعية آل النساء
الثوري ويضم آل ومن جملة النشاطات البارزة في هذا المجال، نذآر أوال ظهور ما يسمى باالعالم 

الكتابات والدراسات واللقاءات التي خصصت لجمع المادة االعالمية الخاصة بالثورة التحريرية 
ومضامينها، وطبعا آانت المرأة حاضرة في هذا االعالم بقوة من خالل مشارآتها الفعالة في ميدان 

  .القتال والكفاح ضد المستعمر
 " Femmes Nouvelleالمرأة الحديثة "الل تحت عنوان هذا وقد ظهرت أول مجلة نسوية بعد االستق

، هذه المجلة فصلية وشاملة استهدفت )غرب الجزائر( بمدينة وهران 1966وآان ذلك في اآتوبر 
  .مخاطبة آل الجزائريات

لم تعرف نشاط إعالمي واسع خاص ) الستينيات(والحقيقة هي أن فترة ما بعد االستقالل مباشرة 
 مع الفترة االستعمارية التي شهدت ظهور عناوين رغم الحرب، الفقر واألمية، وآذلك بالمرأة بالمقارنة

بالنسبة للطموحات واآلمال الكبيرة التي يتطلع إليها الجزائريون والجزائريات، هذه المسألة آانت 
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بطبيعة الحال نسبية في الصحافة المكتوبة بسبب ظهور مقاالت وآتابات من حين آلخر آإستجابة 
  :سبتية مؤقتة، في حين أغفلت الوسائل االعالمية األخرى قضايا المرأة بسببمنا

لم تكن االستعدادات المبدئية آافية لوحدها، ألن واقع ما بعد االستقالل المتدهور اقتصاديا  •
  .واجتماعيا آان مشترآا إلى حد بعيد بين آل الجزائريين

آثار االستعمار، واستعجالية المشاآل لم االنشغال الكبير بالتنمية الوطنية والعمل على محو  •
 .تتح الفرص للترآيز على شؤون المرأة

 .المرأة آانت حاضرة بشكل موسع في االعالم الخاص بتغطية النشاطات الرسمية •
إنجازات االستقالل تحولت إلى مكتسبات تفنخر بها آل النساء مهما آانت درجة استفادتهن  •

 .أوعدم استفادتهن منها 
 

  :العالم واالعالم النسويقانون ا 
يعتبر صدور قانون االعالم بمثابة فرصة استغلت من طرف االعالميين من أجل مأل الفراغ 

 :االعالمي المسجل فقد ظهرت عدة عناوين نذآر منها
 .مجلة حواء •
 .جريدة نيسة •
 .مجلة أنوثة •
 . بالفرنسيةFlash Beautéمجلة  •
  .  بالفرنسيةmaghrebineمجلة  •

ن مسائل التنمية التي استولت على إهتمام االعالميين، خالل عشرية آاملة، وهكذا، يبدو أ
قد فسحت المجال أمام االعالم النسوي في السبعينيات وفاء للمرأة وتلبية لشروط التقدم االجتماعي 
الذي يتوقف على العوامل الخاصة بالمشارآة النسوية في التنمية، وبمكانتها ودورها في سوق 

  .تمتعها بصفة فعلية بالحقوق األساسية في المساواةالعمل، ومدى 
  .وفيما يلي، نحاول معالجة مختلف المحاور الواردة في وثييقة مجال الدراسة

  
  :األنشطة محل المسح. 2

  
  : االستراتيجية االعالمية المخصصة للمرأة وقضاياها2.1

عالمية الوطنية، وما خصصته إن هذا التقرير ال يزعم حصر جميع معالم وجوانب االستراتيجيات اال
االستراتيجيات الواعية بضرورة ترقية لمسألة المرأة، وإنما يطمح إلى تقديم نظرة شاملة عن هذه 

عمليا بجعلها محور اهتمام الوسائل االعالمية واالتصالية المختلفة على أساس أن االعالم المرأة 
ساسية الكفيلة بتجسيد المطالب النسوية واالتصال يعتبران اليوم الدافع األساسي أو األداة األ

  .وتوسيع دائرتها في آل المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والمهنية
وفي الحقيقة، لم تكن الحكومة تتحكم في استراتيجيات إعالمية واضحة وصارمة ألن عملية ممارسة 

كافؤ الفرص بين الجنسين عملية الحق األساسي في المساواة في المعاملة، وفي التنفيذ الفعلي لت
معقدة، وإزدادت تعقيدا بسبب الظروف األمنية التي مرت بها الجزائر خالل العشرية السوداء التي 
ميزها اإلرهاب، والتي آانت ضحيتها األولى المرأة ليس فقط بسبب مطالبتها بحقوقها في التعليم 

  .رهاب بكل وحشيةوالشغل والترقية، وإنما أيضا بصفتها أنثى هاجمها اإل
، والذي ساهم 1984من جهة أخرى، يمكن اإلشارة إلى قانون األسرة الذي لجأ إليه النظام في سنة 

إلى حد بعيد في إحداث تراجع آبير من حيث االهتمام بقضايا المرأة على أساس أن نصوصه تضمنت 
  .وببساطة العديد من المواد المجحفة في حقها

إلى ) 1988بعد أحداث أآتوبر (لجزائر على التعددية السياسية واالعالمية رغم هذا فقد أدى إنفتاح ا
توفير الشروط الموضوعية الالزمة لتوسيع دائرة االنتاج االعالمي المهتم بقضايا المرأة، وآنتيجة لذلك، 

  .2003في سنة % 56قدرت نسبة الصحفيات في الصحافة المكتوبة وفي قطاع السمعي البصري بـ 
ئر، آل التشريعات والقوانين تنص على حق المرأة في االعالم باعتباره قادر على آشف وفي الجزا

التحوالت التي تمر بها سواء تعلق األمر بحاالت التدهور أو االستقرار أو حاالت الترقية، لذلك أنشأت 
نة رئاسة الجمهورية وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة باألسرة وقضايا المرأة وذلك في س

،  تولت مسؤولية إدارة شؤون هذه الوزارة إمرأة منذ الوهلة األولى، وحاليا لدينا الوزيرة السيدة 2002
سعدية نوارة جعفر وهي متخرجة من معهد االعالم بالجزائر، مارست مهنة الصحافة في اإلذاعة 

  .ويةوالتلفزيون باإلضافة إلى إهتمامها الكبير وانخراطها الواسع في المنظمات النس
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  : برنامج الوزارة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة2.1.1
  :تحتل المرأة في برنامج الوزارة مكانة مرموقة، لذلك تعمل على تحقيق األهداف التالية

  .تثمين مساهمة المرأة  في عملية التنمية الوطنية •
 .دعم مكتسباتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية •
 .مرأةتطوير قدرات وآفاءات ال •
 .تعزيز تواجد المرأة في موقع اتخاذ القرار •
 .تسهيل استفادة المرأة من آليات الدعم والتمويل •
 .الدفاع عن قضايا المرأة بالتوعية والتحسيس •
 .محاربة العنف والتمييز ضد المرأة •
 .مأسسة النوع االجتماعي •
 .دعم برامج محو األمية خاصة في الوسط الريفي •
 . والهيآت المعنية بالمرأةتفعيل أو إنشاء المجالس •
 .التنسيق والتعاون مع آل الشرآاء الرئيسيين •

ومن جملة المهام األساسية للوزارة، نجد مهمة تفعيل الوظيفة االعالمية واالتصالية في اتجاه المرأة 
وآل األطراف التي تتعامل مع قضاياها سواء آان ذلك على المستوى الرسمي أو على مستوى 

  .المجتمع المدني
لذا، يمكن التاآيد على أن للوزارة وظيفة إعالمية وإتصالية تجسدها ميدانيا من خالل التنظيم 
والمشارآة في الملتقيات واأليام الدراسية والندوات والمؤتمرات، إلى جانب إحياء األيام والمناسبات 

  .الوطنية والدولية والعمل في إطار اللجان والمنظمات
ألسرة وقضايا المرأة عدة نشاطات إعالمية وإتصالية مخصصة لألسرة، المرأة وآان للوزارة المكلفة با

  .والطفولة وغيرها من المواضيع التي آانت إعالمية وخاصة إتصالية حول إنشغاالت المرأة وطموحاتها
وللوزارة أيضا مجلة خاصة تتضمن تغطية إعالمية لكل نشاطاتها باٌإلضافة إلى الملفات والربورتجات 

  *....خصات اإلعالمية ألهم الجوالت الميدانية الرسمية وغيرها والمل
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل رسميا من أجل رسم معالم استراتيجيات إعالمية نسوية اآثر 
تطورا، تبقى النصوص الرسمية غير آافية ألن الممارسة الميدانية لم تستجب آلية إلى قواعد الجدية 

أنها تطوير إعالم نسوي صارم يضم آل االحصائيات والمعلومات الالزمة التي تعبر والدقة التي من ش
  .عن االنجازات من جهة، وتتحدث عن االنشغاالت من جهة أخرى

إذن، فيما يخص السياسة اإلعالمية الوطنية، يمكننا القول بأن دسترة حقوق المرأة في االعالم 
العديدة التي تحول دون مساهمة اإلعالم فعليا في ترقية بالتساوي مع الرجل لم يمنع ظهور العراقيل 

  .المرأة
 

 :  التعليم ودوره في تحسين إستراتيجية الحكومة2.1.2
لعب التعليم الجامعي دورا معتبرا في تكوين الصحفيات بحيث حققت القناة الجزائرية تسجيال آبيرا 

  .في اإلعالم واالتصال من أجل آسب رهان العلم وضمان التأهيل
 4آل األرقام والمؤشرات التي سيتم تناولها تعبر عن تطور إيجابي خاصة وأن عدد الفتيات قد تضاعف 

  . في االعالم واالتصال1999مرات ما بين 
 

  عدد الطلبة المسجلين في تخصص اإلعالم واال تصال) : 2.1(جدول 
   لتحضير شهادة الليسانس

السنة   ذآور  إناث
  %النسبة   العدد  %لنسبة ا  العدد  الجامعية

  المجموع

2003/2004  2145  66.71  1070  33.28  3215  
2004/2005  979  66.55  492  33.44  1471  

  
 % 66.71يتضح من هذا الجدول أن عدد اإلناث يميل إلى التفوق بحيث بلغ نسبة : قراءة الجدول 

، 2004/2005 في %33.44 مقابل %66.55 و2003/2004 ذآور في السنة الجامعية %33.28مقابل 
  .وهو ما يشير إلى أن نسبة اإلناث في قسم علوم اإلعالم واإلتصال قد بلغ ضعف نسبة الذآور

 
                                                 

  .هذه النشاطات بالتفصيل في االستمارةتطرقنا إلى  *
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  عدد الطلبة الحاملين لشهادة الليسانس): 2.2(جدول 

  والمتخرجين من قسم علوم اإلعالم واال تصال
 

السنة   ذآور  إناث
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  الجامعية

  المجموع

2003/2004  474  68.89  214  31.10  688  
  

   ذآور %31.10 إناث متخرجات في اإلعالم مقابل % 68.89يبين نسبة : قراءة الجدول 
نستنتج بأن تفوق عدد اإلناث المسجالت في اإلعالم يظهر أيضا في عدد المتخرجات، وهو ما يفسر 

لزواج وأمور أخرى تحكم تقاليد حرص الطالبات على مواصلة  الدراسة وإنهاءها مقابل العزوف عن ا
  .المجتمع بشكل عام، هذا ما هو واضح على مستوى الليسانس

 
 

  عدد الطلبة المسجلين في قسم علوم اإلعالم واال تصال) : 2.3(جدول 
  لتحضير شهادة الماجستير

 
السنة   ذآور  إناث

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  الجامعية
  المجموع

2002/2003  20  76  06  23.07  26  
2003/2004  20  50  20  50  40  
2004/2005  15  37.5  25  62.5  40  

  
 في % 37.5نسجل بأن نسبة اإلناث على مستوى تحضير الماجستير قد وصل إلى : قراءة الجدول 

 بينما نالحظ ارتفاع نسبة الذآور 2002/2003  في سنة %76 بعد ما آان 2004/2005السنة الجامعية 
  .2004/2005 في سنة %62.3 إلى 2002/2003 في %23.07من 

ونستنتج بأنه  آثيرا ما تتراجع اإلناث في مرحلة ما بعد التدرج من أجل االستجابة لمواعيد إجتماعية، 
ومن أهمها الزواج الذي تفاديا لتأخيره وتجنبا للعنوسة، آيف ال ولقد أصبحت هذه الظاهرة تهدد فعال 

تماعية وثقافية ال تخدم الفتيات اللواتي يجعلن الدراسة في الفتيات وخاصة الجامعيات ألسباب اج
  . سنة غالبا25مقدمة األولويات لذا يفضلن الزواج مباشرة بعد الليسانس أي في سن 

 
  عدد الطلبة المسجلين في قسم علوم اإلعالم واال تصال) : 2.4(جدول 

  لتحضير شهادة الدآتوراه
السنة   ذآور  إناث

  %النسبة   العدد  %النسبة   عددال  الجامعية
  المجموع

2002  05  62.5  03  37.5  08  
2003  07  63.63  04  36.36  11  
2004  09  60  06  40  15  

  
من هذا الجدول يتضح بأن نسبة اإلناث المسجالت في اإلعالم من اجل تحضير : قراءة الجدول 

  . ذآور%40 مقابل % 60شهادة الدآتوراه قد بلغت 
 

ناث بكثرة في المرحلة األولى من التعليم الجامعي تبقى أثاره سائدة حتى نستنتج بأن تفوق عدد اإل
وهو ما يدل ايضا على أنه رغم تراجع عدد اإلناث في مرحلة ما ) أي تفوق عدد اإلناث(مرحلة الدآتوراه 

 إال أن العدد المتبقي في الماجستير ناتج عن الصمود واالصرار) 2.4مثلما جاء في الجدول (بعد التدرج 
. الذي يخلق لدى اإلناث المتفوقات في مسابقة الماجستير السنوية رغبة في الحصول على الدآتوراه

  .وعليه ال يقبلن التنازل عن عالقتهن بالبحث العلمي واختياراتهن العلمية والمهنية
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عدد الطلبة الحاملين لشهادة الماجستير في قسم علوم اإلعالم ):2.5(جدول 
  واالتصال

السنة   ذآور  إناث
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  معيةالجا

  المجموع

2002  13  65  07  35  20  
2003  07  63.63  04  36.36  11  
2004  14  53.84  12  46.15  26  

  
 65لقد تقلصت حسب الجدول نسبة اإلناث المتحصالت على شهادة الماجستير من : قراءة الجدول 

 في %46.15 إلى %35ا إرتفعت نسبة الذآور من ، بينم2002/2003 ما بين سنة %53.84 إلى %
  .نفس السنة

نستنتج بأن المبادئ الشخصية واالختيارات العملية قد ال تكفي أحيانا لبلوغ األهداف في مجتمع غالبا 
ما يضع حواجز أمام المرأة بسبب الثقافة التقليدية والصعوبات االقتصادية والمشاآل األمنية المختلفة 

  .يرةفي الفترة األخ
 

  عدد الطلبة الحاملين لشهادة الدآتوراه في قسم علوم اإلعالم واال تصال): 2.6(جدول 
 

السنة   ذآور  إناث
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  الجامعية

  المجموع

2002  /  /  /  /  /  
2003  /  /  01  100  01  
2004  /  /  07  100  07  

  
بات الحامالت لشهادة الدآتوراه في اإلعالم، وهو ما في هذا الجدول، ال نجد أثر للطال: قراءة الجدول 

يعبر على أن مرحلة ما بعد التدرج ليست سهلة بالنسبة للمرأة التي غالبا ما تتراجع تحت ضغط 
  .المواعيد االجتماعية حيث تجد صعوبات جمة في إنهاء مشروع الدآتوراه

 
  النسبة األساتذة إناث في تخصص اإلعالم واال تص) : 2.7(جدول 

  المهنة  أساتذة دائمون  أساتذة مؤقتون 
   الجنس

 
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

  المجموع

  93  58.06  54  43.93  39  ذآور
  91  52.74  48  47.25  43  إناث

  
يبين هذا الجدول أن نسبة الذآور هي أقل من نسبة اإلناث فيما يخص األساتذة : قراءة الجدول 

 في حين بلغت نسبة %47.25 أما نسبة اإلناث فبلغت %41.93ذآور المؤقتون، حيث بلغت نسبة ال
 وهذا يدلل على توازن %52.74، ونسبة األساتذة الدائمون إناث %58.06األساتذة الدائمون ذآور 

  .األساتذة ذآور وإناث في قسم علوم اإلعالم واال تصال
ث في اإلعالم واالتصال ناتج بالدرجة  وبناء على ما جاء في هذه الجداول، نضيف بأن ارتفاع نسبة اإلنا

، 2003 و1990األولى عن ارتفاع نسبة نجاح الفتيات في شهادة الباآلوريا، ففي الفترة الممتدة ما بين 
  .مرات على مستوى الجذع المشترك في الليسانس10تضاعف عدد اإلناث في االعالم 

خصص اإلعالم بسبب نقص الدراسات وفي الحقيقة، يصعب تحديد الدوافع التي ساعدت على اختيار ت
على أرض الواقع، خاصة وأن نظام التوجيه المطبق منذ سنوات يرتكز أساسا على النتائج والمعدالت 
المدرسية، وآذلك طاقة االستقبال، غيرأنه رغم تقلص المعايير التي تدعم الخيارات الفردية، يمكننا 

لى أنه ناتج عن التغيرات الحقيقية التي مست بعض النظر لزيادة عدد اإلناث في االعالم واالتصال ع
الذهنيات والمواقف االجتماعية، بحيث رفعت بعض الحواجز اتجاه الممارسة االعالمية بشكل عام، 

  .الخ....واألمر يتعلق بالعمل، والسهر في الليل، والتنقل عبر الوطن وخارجه، واالحتكاك الدائم بالغير 
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اث في اإلعالم واالتصال نتائج إيجابية على االستراتيجية االعالمية الوطنية وإذا آان إلرتفاع عدد اإلن
السائرة في طريق التشكل تدريجيا من أجل إدماج المرأة وخدمة قضاياها فإن لتواجد العنصر األنثوي 

  . في التعليم الجامعي أهمية بالغة
 

                                                    
  :ارسات اإلعالمية المم2.2

في هذا العنصر سنحاول تقديم عدد ونسب الصحفيات الموجودات في عدد من المؤسسات اإلعالمية 
  .التي تعمل فيها المرأة

 
  بيانات عامة عن العاملين بوآالة األنباء الجزائرية): 2.8(     جدول 

 
  عدد اإلداريين  عدد الصحفيين

  اإلناث  الذآور  ناثاإل  الذآور

المجموع 
اإلجمالي 
  للعاملين

191  75  132  140  538  
266  272  538  

  
من خالل هذا الجدول العام للبيانات الخاصة بوآالة األنباء الجزائرية، يتبين أن العدد : قراءة الجدول 

 عاملين بالتحرير واإلدارة، ومن 272 صحفي و 266، من بينهم 538اإلجمالي للعاملين بالوآالة هو 
 نرى بأن عدد االداريين ذآور أقل من عدد اإلداريات إناث، في حين نجد أن عدد خالل نفس الجدول،

  .اإلناث أقل من عدد الذآور بالنسبة للعاملين الصحفيين
 

البيانات عن عدد الصحفيين والصحفيات العاملين بوآالة األنباء ): 2.9(جدول 
  الجزائرية

 النسبة  د الصحفيين ذآورعد النسبة  عدد الصحفيات إناث  عدد الصحفيين اإلجمالي
266  75  28.19  191  71.80  

  
من خالل هذه البيانات يبدو واضحا أن نسبة الذآور هي أآبر من نسبة اإلناث، حيث : قراءة الجدول 

 191 صحفي، يوجد من بينهم 266يوجد بوآالة األنباء الجزائرية عدد أجمالي من الصحفيين يبلغ 
  .%28.19 إمرأة صحفية وبنسبة 75 توجد ، في حين%71.80صحفي ذآور وبنسبة 

  
  بيانات عامة عن عدد اإلداريين ذآور واإلداريات إناث): 2.10(جدول 

   العاملين بوآالة األنباء الجزائرية
 

عدد العاملين اإلداريين 
  النسبة  عدد اإلناث النسبة  عدد ذآور  والمحررين

272  132  48.52  140  51.47  
  

 البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمصالح اإلدارية وبالتحرير بوآالة من خالل هذه: قراءة الجدول 
إمرأة 140 ، في حين عدد اإلناث هو  48.52 وبنسبة 132الجزائرية لألنباء، يتبين أن عدد الذآور هو 

 ، هذه النسب توضح بأن عدد اإلناث في هذا المجال بالذات هو أآبر من عدد الذآور، 51.47وبنسبة 
  . المرأة الزال مجال عملها محصور في بعض المجاالت ومرتبط بالعمل اإلداري والمكتبيويوحي بأن
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يبين مكان العمل بالنسبة للصحفيات العامالت بوآالة األنباء ) : 2.11(جدول 
  الجزائرية

الصحفيات العامالت 
  بالمقر المرآزي

النس
  بة

الصحفيات العامالت 
  بالمكاتب الجهوية

النس
  بة

مالت الصحفيات العا
  بالبعثات الخارجية

النس
 المجموع  بة

60  80%  13  17 %  02  2.5%  75  
  

من خالل بيانات هذا الجدول الخاص بمكان العمل بالنسبة للصحفيات العامالت : قراءة الجدول  
 تعمل بالمقر المرآزي للوآالة في حين % 80 صحفية ونسبة  60بوآالة األنباء الجزائرية، تبين أن 

الصحفيات العامالت بالبعثات الخارجية للوآالة  ، أما %17 صحفية وبنسبة 13 الجهوية تعمل بالمكاتب
   ، % 2.5فهناك صحفيتين فقط وبنسبة 

وما يمكن تسجيله من مالحظة حول هذا التواجد المكاني للمرأة الصحفية، هو أن هذه األخيرة الزالت 
  .منعها من التنقل خارج مقر سكناهاتتحكم فيها بعض المعطيات والمتغيرات االجتماعية التي ت

 
  بيانات عامة عن عدد العاملين ذآور وإناث) : 2.12(جدول 

   بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري
عدد العاملين 
عدد العامالت   النسبة  بالتلفزيون ذآور

  العدد اإلجمالي  النسبة  بالتلفزيون إناث

2565  74.52%  777  22.57 %  3442  
  

هذا الجدول يعطي لنا بيانات عامة عن عدد العاملين والعامالت بالمؤسسة الوطنية : قراءة الجدول 
ذآور، بينما نجد  هم %74.52 والذين يمثلون نسبة 2565للتلفزيون الجزائري، ومن خالله نقرأ بأن عدد 

هؤالء ، مع مالحظة أن 3442 من العدد اإلجمالي لكل العاملين والبالغ %22.57 إمرأة وتمثل نسبة 777
العامالت النساء ال يعملن آلهن في العمل اإلعالمي أو الصحفي المباشر، حيث يتواجد الكثيرين منهن 

  .في مناصب إدارية أو تقنية
  
  بيانات عامة عن عدد الصحفيين والصحفيات العاملين بالتلفزيون الجزائري) : 2.13(جدول 

 

العدد الكلي 
  للعاملين 

العدد 
اإلجمالي 
  للصحفيين

عدد الصحفيين   سبةالن
  ذآور

عدد الصحفيين   النسبة
  إناث

النس
  بة

3442  303  08.80%  203  66.19% 100  33%  
  

من خالل هذا الجدول نالحظ أن عدد العاملين اإلجمالي في الحقل االتصالي : قراءة الجدول 
ملين ، وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد االجمالي لكل العا303واإلعالمي المباشر بالتلفزيون هو 

العاملين، آما أن عدد  من مجموع عدد %8.80 عامل، يمثل هذا العدد نسبة 3442بالتلفزيون، والبالغ 
 إمرأة صحفية بنسبة 100 وهو أآبر من عدد اإلناث البالغ %66.19 وبنسبة 203الصحفيين الذآور بلغ 

  . قورن بنسبة الذآور ، هذا ما يدل على أن التواجد والتمثيل النسوي بالتلفزيون ضعيف إذا ما33%
 

  حضور الصحفيات في التحرير ومناصب المسؤولية ): 2.14(جدول 
  في الصحافة اليومية باللغة العربية

 
الصحفيات حسب الوظيفة 

مديرة /مديرة مسؤولة نشر
أمينة ع /رئيسة تحرير/تح
رئيسة قسم نائبة / لتح

)منسقة تحرير(تحرير   

عدد 
الصحفيين 
المراسلين 

إناث/ذآور  
 

د عد
الصحفيين 

إناث/ذآور  
 

القطاع 
خاص/عام  

 
 اسم الصحفية

 1 األخبار    05 08 04 06     1
 2 األحرار   17 10 23 09     2
 3 األحداث   17 08 21 09     2
 4 البالد   14 09 35 06     1
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 5 الجزائرنيوز   07 09 15 00     
 6 الخبر   31 04 66 14     
 7 الفجر   05 15 13 07 1    2
 8 المستقبل   05 16 03 03     
 9 الوسط   11 12 07 02 1    1
 10 الشعب   17 12 17 10     1
 11 الشروق   20 15 08 02     1
 12 اليوم   09 12 17 05     3
 13 المساء           

14    2 68 217 130  المجموع   158
 

صحفية، أما 130عدد الصحفيات إناث في التحرير قد بلغ يبين هذا الجدول بأن : قراءة الجدول  
 68 صحفي، أما عدد الصحفيين المراسلين إناث فقد بلغ 158بالنسبة لعدد الذآور فهو أآبر وبعدد 

  . مراسل ذآور217مقابل 
 
 

  حضور الصحفيات في التحرير ومناصب المسؤولية ) : 2.15(جدول 
  في الصحافة اليومية باللغة الفرنسية

 

لصحفيات حسب الوظيفة مديرة ا
رئيسة /مديرة تح/مسؤولة نشر

رئيسة قسم / أمينة ع لتح/تحرير 
)منسقة تحرير(نائبة تحرير   

عدد 
الصحفيين 
المراسلين 

إناث/ذآور  
 

عدد 
الصحفيين 

إناث/ذآور  
 

القطاع 
خاص/عام  

 
 اسم الصحفية

     02 18 08 04   L’authentique 14
     03 15 05 10   L’expression  15
  1   00 04 08 06   Info soir 16
    1 11 13 11 13   L’horizon  17

 1    03 38 04 03   La dépêche de 
Kabylie  18

 1    01 06 11 16   La tribune  19
     07 32 12 18   El Watan 20

 3    03 28 16 17   Le jeune 
indépendant 21

     01 04 02 06   Le citoyen  22

     03 11 07 20   Le soir 
d’Algérie  23

1 1    02 05 08 06   El moudjahid 24

3     00 30 11 12   La nouvelle 
république 25

1   1  01 05 07 13   Le jour 26
1   1  07 42 11 39   Liberté  27
1   1  00 07 07 05   Le maghreb  28
7 6 1 3 1 44 258 128  المجموع العام   188
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يبين هذا الجدول أن عدد الصحفيين ذآور أآبر من عدد الصحفيين إناث حيث بلغ عدد : قراءة الجدول 

  . صحفية128 صحفي في حين بلغ عدد الصحفيات 188الصحفيين 
سل في التراب  صحفي مرا258أما الصحفيين العاملين آمراسلين للجزائر فنجد أن عدد الذآور بلغ 

 صحفية فقط، وهذا يدل على أنه التزال هناك حواجز 44الوطني وبلغ عدد الصحفيات المراسالت 
  . أجتماعية تعرقل تنقل المرأة اإلعالمية خارج مقر الجريدة

 
  بيانات عن الصحفيات العامالت بالمرآز الدولي للصحافة) : 2.16(جدول 

 
  النسبة  العدد  الوظيفة 
  %15.06  11   مسؤوالتنساء إعالميات

  %23.28  17  نساء إطارات تنفيذ
  %24.65  18  نساء صحفيات
  %36.98  27  نساء موظفات
  %100  73  المجموع

 
  : قراءة الجدول 

 إمرأة، 73إن عدد العامالت االعالميات بالمرآز الدولي للصحافة في مجال العمل الصحفي بلغ عدد 
 ، في حين بلغ عدد %15.06 إدارية بالمرآز أي بنسبة  إمرأة لها مسؤولية11ونجد من هذا العدد 

 ، أما النساء الصحفيات فبلغ %23.28 إمرأة أي بنسبة 17النساء المؤطرات للعمل االعالمي بالمرآز 
 إمرأة 27 ، في حين بلغ عدد المرأة العاملة في مجال اإلداري %24.65 إمرأة وبنسبة 18عددهن 
  .%36.98وبنسبة 

 
   : عام  استنتاج 2.2.1

إن التحقيق الذي قمنا به قد آشفت معطياته وإحصائياته عن تواجد المرأة في المؤسسات اإلعالمية 
المختلفة وبنسب متفاوتة من مؤسسة ألخرى، هذا االقبال على الوظيفة اإلعالمية ساهمت فيه 

  .مصادقة الدولة على التعددية اإلعالمية
 

صحفيين ذآور في المؤسسات اإلعالمية أآثر من عدد اإلناث والشيء المالحظ هو أن عدد العاملين وال
مثلما بينا ذلك في العنصر األول الخاص باالستراتيجيات اإلعالمية (رغم تفوق عددهن في الجامعة 

، وطبعا لهذه الوضعية أسباب بعضها إجتماعية وثقافية ال تشجع على توظيف  النساء حيث )الحكومية
عالمية تختلف بشكل واضح عن بقية المؤسسات األخرى حيث أنها طبيعة العمل في المؤسسة اإل

  .تتطلب حضورا ومداومة قد ال يسمح بها وضع المرأة العاملة
 

إضافة إلى ذلك، ال يتم التوظيف أحيانا على أساس الشهادة المتحصل عليها في اإلعالم واالتصال، 
قة الوساطة، الخبرة، الصدفة، األقدمية وإنما يأخذ في الحسبان اعتبارات أخرى مثل النجاح في مساب

وعوامل أخرى تبين بأن غياب النص القانوني للتوظيف في بعض المؤسسات اإلعالمية هو الذي 
  .يسمح بظهور عادات وممارسات مهنية غير سوية ال تساعد المرأة في آل الظروف

  
لوصول إلى مناصب المسؤولية وبما أن هذه الظروف السائدة في قطاع اإلعالم ال تسمح لإلعالميات با 

بين الطالبات في اإلعالم، وعدد العامالت في هذا القطاع، وعدد إال نادرا، فإن التناقض  
مناصب القرار والمسؤولية التي يشتغلونها يبقى مطروح في وقت يتحدث فيه البعض عن 

  .ظاهرة تأنيث قطاع اإلعالم في الجزائر
 

    : البرامج اإلذاعية والتلفزيونية2.3
فإنه قد اتضح حسب التحريات التي قمنا بها، وبعد ) أرضية وفضائية(بالنسبة لإلذاعة والتلفزيون 

المقابالت التي جمعتنا بمديرية الموارد البشرية للتلفزيون، بأنه التوجد حصص خاصة بالمرأة، وآانت 
سبب في ذلك حسب  سنوات، ويعود ال5، وقد مر على توقيفها "ألوان"هناك حصة واحدة تحت عنوان 

ما قدم لنا من مبررات إلى خروج الحصة عن الفكرة التي رسمت لها، حيث أقحمت نفسها في الجدل 
العقيم الذي يطرح مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، من مقاربة غير علمية وغير وظيفية، ومن ثم ال 
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 مشوهة عن الوضع الحقيقي تخدم إطالقا سياسة التلفزيون اإلعالمية، زيادة على إعطاءها صورة
  .للمرأة في المجتمع الجزائري

 
وعليه، نضيف أن آل ما هنالك هو بعض الحصص الغير منتظمة التي ترتبط ببعض المناسبات الوطنية 

مناقشة قانون األسرة، في هذا الموضوع قامت آل من التلفزة واإلذاعة بتنظيم سلسلة : والدولية مثل
دل اآلراء، ونجد أيضا بعض الحصص الخاصة باليوم العالمي للمرأة والطفولة من الحوارات للمناقشة وتبا

الخ، وطبعا آثيرا ما تغطي التلفزة النشاطات التقليدية التي تنظم ...واألمومة واليوم العربي لألسرة 
  .عبر الوطن

 
  :لهذا الوضع أسباب عديدة نذآر منها

  .عدم وجود قنوات ومحطات إذاعية متخصصة •
  .در القادرة على التكفل بمثل هذه الحصصضعف الكوا •
االختالف حول قانون األسرة جعل موضوع المرأة موضوع جدل في مجتمع يعاني من االصطدام  •

واالتجاه التقدمي الديمقراطي المتفتح ) تحت شعارات مختلفة(بين االتجاه الرجعي المتخلف 
  .في المجتمعالذي ال يؤمن بالمستقبل الزاهر بدون اإليمان بدور المرأة 

تجنب وسائل اإلعالم، ومن وراءها الجهات الرسمية الفوضى في مثل هذه المواضيع ألنها  •
تعتقد بأن فتح النقاش حولها هوفتح لجبهة جديدة تساهم في تفكيك المجتمع، في ظرف 
صعب يميزه البحث الدؤوب على األمن واالستقرار وخلق أجواء الوفاق والمصالحة بين مختلف 

  .االجتماعيةالفئات 
 

  :  قنوات إذاعية أو تلفزيونية مخصصة للمرأة 2.4  
في الحقيقة ال توجد  في الجزائر أية قناة إذاعية أو تلفزيونية سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع 

  .الخاص مختصة بشؤون المرأة
  :  البحوث العلمية التي تتناول المرأة في مجال االتصال2.5 

به من البحوث الخاصة بموضوع المرأة بصفة عامة أما البحوث التي تتناول المرأة في هناك عدد ال بأس 
  .قطاع االعالم واالتصال فهي جد محودة ونقدم منها هذه النماذج
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  البحوث العلمية التي تتناول المرأة في مجال االتصال) : 2.17(جدول 

  الجهة التي قامت بالبحث  موضوع البحث  العدد
رة المرأة الجزائرية من خالل عينات في الصحافة صو  1

  10م .د.رقم د/ المكتوبة
  - معهد علم االجتماع–جامعة الجزائر 

دراسة سوسيولوجية لعينة –خصوصيات العمل الصحفي   2
  79ج .رقم م/ من صحفيات وسائل االعالم

  - معهد علم االجتماع–جامعة الجزائر 

 قسم علوم االعالم –جامعة الجزائر   زيونيةالمرأة الصحراوية والظاهرة التلف  3
  -واالتصال

 قسم علوم االعالم –جامعة الجزائر   صورة المرأة في السينما الجزائرية  4
  -واالتصال

 قسم علوم االعالم –جامعة الجزائر   المرأة والسياسة  5
  -واالتصال

أنماط مشاهدة النساء الجزائريات للمسلسالت   6
  التلفزيونية األمريكية

 قسم علوم االعالم –جامعة الجزائر 
  -واالتصال

 قسم علوم االعالم –جامعة الجزائر   صورة المرأة في الخطاب السياسي  7
  -واالتصال

–جمهور االعالنات التلفزيونية األجنبية في الجزائر   8
  -دراسة وصفية

 آلية العلوم –جامعة الجزائر 
  -السياسية واالعالم

  - قسم االعالم–جامعة الجزائر    عبد الحميد بن هدوقةصورة المرأة في دوريات  9
  المجلس االقتصادي واالجتماعي  النساء وسوق العمل  10

  
  :المشروعات والبرامج اإلعالمية وبرامج االتصال المباشر 2.6

توجد عدة مشروعات هامة تقدمها آل من وزارات األسرة والصحة والتضامن والثقافة وآلها تخص 
 وسائل اإلعالم بتغطيتها لكن دون االلتزام بمشروع إعالمي معين تابع للجهة صاحبة المرأة، وتقوم

  .المشروع ونتيجة لذلك، نجد مستويات متباينة من التغطية اإلعالمية
 

  :جمعيات المجتمع المدني 2.7
يتجسد المجتمع المدني في الجزائر في عدد آبير من الجمعيات والمنظمات والتي يتجاوز عددها 

 جمعية نسوية على المستوى الوطني، هذه الجمعيات تدعو إلى المساواة، تناضل ضد العنف 1000
  .وتطمح إلى ترقية المرأة

 
 وعددها حسب دراستنا االستكشافية قليل مقارنة تواجدا في الميدانوقد إتصلنا بالجمعيات األآثر 

ا آنماذج، اعتمدنا على معيار مع العدد الرسمي للجمعيات، ومن أجل إختيار قائمة للجمعيات نقدمه
جمعيات موجودة في الميدان ولها نشاط إعالمي إتصالي مثلما هو متفق عليه في : التقييم التالي
  .هذه الدراسة

  .وفيما يلي نقدم بعض البطاقات الفنية لعدد من الجمعيات المهتمة بالمرأة وقضاياها
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  ) :1(الجمعية 
  ".إقرأ" األمية الجمعية الجزائرية لمحو: اسم المنظمة -
  . بن عكنون، الجزائر377صندوق بريد :  العنــوان -
  16000 شارع فارني الجزائر، 4: عنوان المقر الرئيسي -
   00 213 21 73 52 47: الفاآـس/ الهــاتف -
   w w w. iqrra.Asso.dz: البريــد اإللكتروني -
   aiqrra.asso.@caramail .com أو iqrra 29 @ hotmail.com: اإلميل -
  .بارآي عائشة/ السيدة: رئيسة الجمعيـة  -
  "ال تنمية باألمية: "شعار الجمعية هو -

  :اعترافات إقليمية ودولية" إقرأ"للجمعية الجزائرية لمحو األمية 
  .1997عضو الشبكة الجزائرية للمنظمات األهلية منذ سنة  -
 .1999لعربية لمحو األمية وتعليم الكبار منذ سنة عضو ونائب رئيس الشبكة ا -
 Ecosocعضو مالحظ في المجلس العالمي االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  -

 .1999منذ 
 .2000عضو مالحظ في اللجنة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب منذ سنة  -
  منذ سنةUN-IRENEعضو مؤسس للشبكة اإلفريقية للتنظيمات غير حكومية  -

2002.  
  :من أهم أنشطة المنظمة نذآر

  .ندوة علمية حول األمية في الجزائر والعالم العربي •
 .ندوة علمية حول الرؤية المستقبلية لبرامج محو األمية •
 . ندوة علمية حول المناهج والطرق الحديثة للتعليم •
 . ورشة عمل حول آيفية استعمال الكتب التعليمية المنجزة من طرف الجمعية •
برلمان لتحسيس النواب بآفة األمية حسب ما نصت عليه عشرية األمم  يوم  •

المتحدة لمحو األمية وهو تخفيض معدالت األمية بحوالي النصف، وبالمناسبة 
حضيت الجمعية في هذا اليوم برسالة تحفيزية من فخامة رئيس الجمهورية السيد 

 .عبد العزيز بوتفليقة
  . أبواب مفتوحة عبر التراب الوطني •

  :ستفادت الجمعية في إنجاز مشاريعها من مساعدات قدمتهاا
 : السلطات المحلية  ●

 .وزارة التشغيل والتضامن الوطني •
 .وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم •
 .وزارة االعالم والثقافة •

 : السفارات المعتمدة بالجزائر  ●
 .حكومة اليابان عن طريق سفارتها •
 .سفارة المملكة العربية السعودية •
 .أ.م.ة الوسفار •
 .سفارة آندا •
  .سفارة اإلمارات المتحدة •

 
  ):2(الجمعية 
  .إلى األمة... من األم ... نادي تطلعات : اسم الجمعيـة -
  . ، الجزائر(D’IPRES) شارع ايبر 12:  المقر المؤقت -
  43.36.72:الهاتف -
  43.36.71: الفاآس -
  .فلوق/ السيدة: رئيسة الجمعيـة  -
   062.59.90.47: رقم الهاتف النقال -
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يسعى نادي تطلعات الذي هو ثمرة مبادرة مجموعة من النساء جمعت بينهن نفس االنشغاالت 
  :ويعملن لنفس الغايات هي

التعاون مع االرادات الصادقة التي تساهم بفعالية في تنشيط الحياة العامة ضمن ديناميكية  •
مكونات الشخصية مجتمع يصبو إلى تاصيل مبادئ التعددية وقيم الديمقراطية والتمسك ب

  .الوطنية
إبراز القدرات الفكرية والعلمية والثقافية للمرأة الجزائرية وتشجيعها على المشارآة الجادة  •

  .في معترك التنمية وفي مختلف مواقع حضورها
  .التنسيق مع آل القوى الحية في المجتمع دعما للترابط االجتماعي •
  .ت واالستفادة من تجارب اآلخرينإنشاء شبكة إتصال داخلي وخارجي لتبادل الخبرا •
جمع آل المعطيات المتعلقة بقضايا الساعة وانشغاالت األمة، في مقدمتها ترقية وضع  •

  .المرأة الجزائرية
  .تنظيم ندوات وأيام دراسية مستعينتا بالمختصين، ومن خالل إصدار نشرية إعالمية •

  ):3(الجمعية         
  .(F.E.C)" نساء في إتصال: "اسم الجمعية -
  . شارع بشير عطار، الجزائر01دار الصحافة :  العنــوان -
  021.66.36.35: الهاتف -
  021.68.55.66: الفاآس -
  Fec 95@ hotmail.com: اإلميل -
  .لحرش نفيسة/ السيدة : رئيسة الجمعية -

، وقد تم إعتمادها من وزارة الداخلية آجمعية 1995في سنة " نساء في اتصال"ظهرت جمعية 
  :مكاتب جهوية ومكتب تنفيذي مقره بالجزائر العاصمة، تتمثل مهمة الجمعية في 4وطنية لها 

  .االعالم والتوعية حول وضعية المرأة مع المطالبة بالمساواة في التعامل •
إبراز النشاطات والكفاءات النسائية والتعريف بها للقضاء على التهميش االجتماعي  •

يعني ذلك ان التمثيل النسوي ضعيف (، والسياسي الذي أبعد المرأة من مناصب القرار
  ).في هذا المستوى

  .دعم حقوق المرأة في ممارسة المواطنة في مختلف المجاالت •
  ...إنشاء شبكة إعالمية إتصالية لتنسيق بين المعلومات والمقترحات  •

  :أنجزت الجمعية عدة نشاطات ومن أهمها
ة آقاعدة أساسية  لإلتصال العمل من أجل التحكم في التكنولوجيا اإلعالمية الحديث •

  .بالنساء وتدعيم صوتهن
  . لنساء ينشرن ألول مرة17نشر آتب وعددها  •
تنظيم مسابقات لألحداث على المستوى المتوسطي بالتنسيق مع جمعيات غير  •

  . (Forum Femmes Méditerraneé de Marseille)حكومية فرنسية 
ة تضم نساء حرفيات من أجل وهو عبارة عن شبك " : RESARTريزار "إنجاز مشروع  •

  .ترقية وعرض في األسواق منتوجهن
إنجاز مشروع التحسيس من أجل حقوق المرأة باإلعتماد على وسائل اإلتصال الحديثة  •

   .IMED و RAFDوالفن، المشروع تساهم فيه آل من 
  . حصص إذاعية حول قضية المرأة10إنتاج  •
  .ائجه السلبية على المرأةموضوعها التمييز ونت" بال زعاف"إنتاج مسرحية  •
 بباريس Panosبالتعاون مع معهد بانوس  " MEDIA-NESناس - ميديا" تحضير مشروع  •

  :يهتم بالتالي" ميديا ناس"مشروع 
o الحوار في الجزائر واساليب التعبير الحديثة في المجتمعات المدنية. 
o ديثةتكوين النساء وتدريبهن على التكنولوجيات اإلعالمية واالتصالية الح. 
o تشجيع اإلنتاج الفكري النسوي في المجال اإلعالمي االتصالي. 
o تنظيم لقاءات نصف شهرية حول اإلعالم والمجتمع المدني. 
o إعداد ملفات ومجلة إعالمية. 
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  ):4(الجمعية 
             نساء، رياضة وصحة بنات آاهنة: اسم الجمعية -
                                                Femmes : sports et santé B’net Kahina   
  .12000، تبسة 1960 ديسمبر 11شارع : مقر الجمعية  -
  037.48.36.13: الفاآس/ الهاتف -
  061.36.66.08: الهاتف النقال -
  neila. Sportives @ caramail.com: اإلميل -
 .بن عياد شريف نيلة/ السيدة : رئيسة الجمعية -

ة المدنية والرياضة النسوية بشكل عام، آما تعمل على تحسين دور تهتم هذه الجمعية بالثقاف
  .المرأة في المحافظة على التراث المحلي والوطني والمساهمة في النهوض بالثقافة

  :قامت الجمعية بعدة نشاطات منها
  .أيام دراسية حول المرأة والرياضة •
  .ملتقى حول مساهمة المرأة في الثقافة الوطنية •
  .سبل تطويرها في الجزائر: دار الحضانة •
  .روبورتاج حول النساء المجاهدات في منطقة تبسة •
 . سنة من صدوره20فيلم وثائقي حول قانون األسرة بعد مضي  •
  .روبورتاج حول النساء الحرفيات في تبسة •
  .روبورتاج خاص بالتاريخ القديم لمدينة تبسة العريقة •
  .في إطار تنفيذ برنامج ثقافي دولة متوسطية 12إرسال مجموعات من الشابات إلى  •
  .تنظيم الجامعة الصيفية والجامعة الشتوية من أجل مواطنة دولية فعالة وهادفة •
  .تنظيم لقاءات تضامن من أجل المرأة الصحراوية، الفلسطينية والعراقية •

 
  

  ) :5(الجمعية         
 راشدة: التجمع ضد الحقرة وحقوق الجزائريات: اسم الجمعية -

Rassemblement Contre la Hogra et pour les Droits de   Algériennes (DARNA) –Rachda-       
               

  .الجزائر-المحمدية– (LES DUNES)شارع لجون : العنـوان  -
 213.021.73.91.30 / 213.021.73.94.80: الهـاتف  -
      213.021.73.91.31: الفاآـس  -
  .دةمسعودي خالي/ السيدة : رئيسة الجمعية -

 
التجمع ضد الحقرة ومن أجل حقوق المرأة عبارة عن جمعية وطنية غير حكومية تم إعتمادها في سنة 

  ".بالغة"أي " راشدة" لتسمى أيضا 1997
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  :تهدف الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الغايات من بينها
قراطي الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للنساء اللواتي يرغبن العيش في مجتمع ديم •

  .وعادل ويصون آرامتها
تنظيم وتطوير نشاطات تضامنية، إعالمية، تكوينية، وتحسيسية في فائدة النساء، وهذا من  •

  :أجل
o ضمان المساواة الفعلية أمام القانون بين الرجال والنساء. 
o القضاء على آل أشكال التمييز ضد النساء. 
o خلق وتطوير مناصب العمل للنساء. 
o ماعية التربوية لألطفالتحسين الظروف االجت. 
o إدماج الفتيات في التكوين المهني. 
o ضمان الصحة للنساء واألطفال. 
o الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة في التعليم، الرياضة، الثقافة والتسلية والترفيه. 

  :تتلخص إنجازات الجمعية في
 .ضمان االستشارات الهاتفية لكل المتصالت بالجمعية •
 .انونية مجانياضمان االستشارات الق •
 ).البسيكولوجية(قبول االستشارات النفسية  •
إلستقبال ومساعدة النساء اللواتي يتواجدن في وضعية  " DARNAدارنا "إنشاء مرآز  •

 .2001صعبة، المرآز فتح في سنة 
لقاءات وتظاهرات عديدة نظمت لفائدة النساء منها أيام دراسية، محاضرات، معارض وعرض  •

 ....ألشرطة 
 .جلة إعالمية حول القضية النسويةنشر م •
الديمقراطية، حقوق االنسان، المشارآة السياسية "تنظيم الجامعة الصيفية موضوعها  •

 ".والمرأة
   à 77213.21.82.00.76 /  213.21.82.00.75: الفاآس الخاص بالمرآز/الهاتف

   
  ):6(الجمعية 
                                             "  جمعية فاطمة نسومر: "اسم الجمعية -
    .المجمع البلدي، عمارة ـ س ـ حسين داي، الجزائر:  العنوان -
                Foyer Municipal BTC : Hussein –Dey , Alger  
 213.21.77.48.10: الفاآس/ الهاتف -

  ).1997ظهرت الجمعية في (هذه الجمعية غير حكومية، غير حزبية، مطلبية ، 
  :  األساسية فيتتمثل أهدافها 

 .إقتراح وصيانة آل القوانين المدنية التي تضمن المساواة بين الرجال والنساء •
 .ترقية الثقافة الوطنية بكل أنواعها الثرية •
 .إعادة آتابة تاريخ الجزائر الحديث •

  :شارآت الجمعية في ندوات ملتقيات عديدة بمحاضرات في الميادين التالية
  .حقوق االنسان -
 .البيئة -
 .قابةالن -
 .الثقافة -
 .التنمية -
 .الشباب -

  :وقد قامت بإنجاز النشاطات التالية
 .تنظيم ملتقى حول حقوق المرأة داخل األسرة •
 . حول قانون األسرةle Butinإنتاج مسرحية لبتان  •
 .تنظيم ملتقى وطني حول المواطنة •
من "المشارآة في قافلة الجمعيات الديمقراطية في فرنسا، اللقاء حمل شعار  •

 ".ضامن إلى التعاونالت
ملتقى حول العنف المؤسساتي، والعنف المنزلي والعنف اإلرهابي الذي يستهدف  •

  .المرأة
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  .محاضرة حول اإلسالم والالئكية •
للتنديد بظاهرة االغتصاب الجنسي الذي ) الجزائر(تجمع نسوي بقاعة ابن خلدون  •

 La honte doit   ""  ليغير العار جهته: " شعار التجمع هو. يمارسها اإلرهابيون
changer de camp "  

بالتنسيق مع جمعيات نسوية جزائرية، قادت حرآة احتياجية ضد قانون األسرة تحت  •
  ". سنة برآات20: " شعار

 .نشر تجارب عاشها أطفال ونساء بسبب قانون األسرة في بعض الجرائد الوطنية •
  " .Féminin Plurielles"إخراج مجلة نسوية  •
 .للعمل مع اليونسكو" Educateur à la paix"المشارآة في الندوة الدولية ل •
المشارآة في لقاءات بالمغرب إلى جانب حرآة المساواة في المغرب والعالم  •

  .العربي
  .FDIF (2001(الديمقراطية الدولية للنساء : االنضمام إلى فيدرالية  •
 .2003المشارآة في مهرجان المواطنة بفرنسا  •
 2003 بفرنسا Euro Medآة في لقاء المدني المشار •
  .2004حول المجتمع المدني ) شمال إفريقيا(المشارآة في المشاورات الجهوية  •

 
  ):7(الجمعية 
   ) AFEPEC( الجمعية النسوية لترقية المواطن وممارسة المواطنة   :  اسم الجمعية -
  ORAN 31000  BP 31 ORAN RPالمقر الرئيسي موجود بوهران : العنوان -
 40.07.78 :الهاتف والفاآس -

وتـتلخص   إمـرأة،  950وهي حاليا تـضم   " 1989 مارس   8 إمرأة في    300أسست هذه الجمعية    
  :أهدافها في

السهر على تطبيق القوانين الدستورية المتعلقة بالمرأة وبالمساواة في الحقـوق بالنـسبة              •
  ...عمل والحق في التعبيروهذه الحقوق تتعلق خاصة بالصحة، التربية، ال. لكل المواطنين

 .النضال إلى جانب الجمعيات األخرى ضد آل نصوص التمييز التي تمس حقوق المرأة •
العمل من أجل الحـصول علـى امكانيـات أآبـر تـساعد المـرأة علـى المـشارآة فـي الحيـاة                        •

 ...)المطاعم المدرسية- دار الحضانة–النقل (العامة 
مطالبة السلطات بنشرها عبر قنـوات االعـالم        و هناإعالم النساء بالقوانين التي تخص قضاي      •

 .واالتصال المتعددة حتى تكون المرأة على دراية تامة بها
تأييد الجمعيات النسوية وتدعيم آل النشاطات التي تتم فـي إطـار قـانوني يخـدم المـصالح                 •

 .العليا للبالد
 مساعدة النساء اللواتي يعانين من الصعوبات القاهرة،  •
 ...مواطناتآ ثقافية وعلمية في اتجاه النساء من اجل ترقيتهن آنساء وتنظيم نشاطات •

  :والجمعية قامت بعدة نشاطات نذآر منها 
 سـهرات   – مـسرحيات    –تنظيم نشاطات ثقافية ترفيهية طيلة السنة مـن خـالل بـث أفـالم                •

  .فنية خاصة بالمرأة داخل األحياء الجامعية وخارجها خاصة خالل سهرات شهر رمضان
السكن، والتكفل بتلك اللواتي يعجزن     و في مجال الرعاية الصحية      المعوزاتدة النساء   مساع •

 .عن تلبية االحتياجات المادية ألسرهن
 ).Bouches du rhône(توزيع األدوية بالتنسيق مع جمعية اإلسعاف الشعبي الفرنسي  •
 . جوان من آل سنة01للطفولة في االحتفال باليوم العالمي  •
 جويلية  5،     و     1954 نوفمبر ، تاريخ إندالع الثورة التحريرية        01ت الوطنية مثل    إحياء المناسبا  •

 .تاريخ استقالل الجزائر
  . سياسيا واجتماعيا وثقافيااالحتفال باليوم العالمي للمرأة •
 .تنظيم معارض صور وندوات حول صمود المرأة في وجه اإلرهاب •
لبرامج البيداغوجية، إصالحات المنظومـة     تنظيم أيام دراسية حول المدرسة وبالتحديد حول ا        •

" وبالمناسبة تم نشر خاص عنوانه . التربوية في الجزائر ودور المدرسة في بناء الديمقراطية   
 ".المدرسة في اللحظة الديمقراطية

التحسيس والتوعية حول العنف الممارس ضـد المـرأة والتكفـل بالنـساء المطلقـات اللـواتي                  •
 .األطفالغادرت البيت الزوجي رفقة 

 .تنظيم مسيرات للمطالبة بمواطنة آاملة والتنديد عالنية بكل أشكال العنف والتمييز •
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ــة        • ــة والعدال ــة بالديمقراطي ــي اســتهدفت المطالب ــة الت ــسيرات الوطني ــي الم ــشارآة ف الم
 .االجتماعية

 .المشارآة في الحمالت االنتخابية المختلفة لتوعية المرأة بضرورة المشارآة فيها •
 ...ابقات ثقافية لصالح األطفال والنساءتنظيم مس •

 
  ):8(الجمعية 
    A.F.A.Dجمعية النساء الجزائريات من أجل التقدم : اسم الجمعية -
  23000 عنابة 26ب رقم C.A.M  2مرآز األعمال : عنوان الجمعية -

2B,  n° 26 Annaba 23000                  Niveau Centre des affaires (C.A.M)   
  . السيدة إبراهيمي: معيةرئيسة الج -

، وتهدف إلى ادماج المرأة في الشغل وآل أشكال التكـوين التـي تؤهلهـا               1994تأسست الجمعية في    
هذه الجمعية تعتقد بأن مساعدة المـرأة ال يـتم إال مـن    . سواء في األعمال التقليدية أو االدارية الحديثة     

   ...خالل إدماجها فعليا في عالم الشغل بالتكوين والتأهيل
  

  :لجمعية ملتقيات وطنية وشارآت بمحاظرات في ملتقيات دولية، نذآر منهاانظمت 
  االتصال االجتماعي والحرآة الجمعوية •
 المرأة والمحيط •
 العنف االستعماري •
 تكوين المنتخبين •
 قرار في التنمية الدائمةالإتخاذ  •

  :وقد آان للجمعية إنجازات أخرى مثل
  بناء أسواق للمنتجات النسوية •
 Cybercaféتح مكاتب االبحار في اإلعالم اآللي  ف •
 فتح مرآز للتوجيه االجتماعي والقانوني للنساء الالجئات  •
 .إليواء النساء واألطفال المشردين" دار االنسانية"تنفيد مشروع إنشاء  •
 .دراسة مشروع النقل الحضري النسوي •
 .فتح مكتبات في المناطق المعزولة •
الملتقيات الدولية، إضافة إلى اللقاءات الثنائية مع التنظيمات        للجمعية مشارآات عديدة في      •

النسوية الغير حكومية فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، تـونس، لبنـان، المغـرب، الكويـت،                   
 ...البحرين، إسبانيا، فنلندا

  
 

  : المجتمع المدني، المرأة واإلعالم 2.8
دهن فـي مجـال اإلعـالم واالتـصال، إال أن           ترى الجمعيات النسوية أن النساء قد فرضن فعال وجو        

وأن اإلعالميـات غائبـات آثيـرا عـن مناصـب          هذا التواجد العريض لم يكـسب معـاني آبيـرة خاصـة             
  .القرار

آما تشتكي الجمعيات من عدم وجود بنك معلوماتي يعبر عن الوضعية الحقيقـة التـي تعيـشها              
كامـل يكـون قاعـدة للتطـور االجتمـاعي          بإنشاء هيكل إعالمي مت    لذلك تطالب    ،المرأة الجزائرية 

هـذا مـا يـدل علـى أن هـذه التنظيمـات واعيـة بـأن               . واالقتصادي التي تعمل من أجله آل جمعية      
درجة االسـتفادة مـن تكنولوجيـات اإلعـالم واالتـصال      عملها ونجاحها يتوقفان إلى حد بعيد على        

  .شبكات العالمية المتوفرةال ومن الحديثة
مـا تـزال عالقـة      ية أن عالقـة قـضية المـرأة بوسـائل اإلعـالم واالتـصال               وترى الجمعيات النـسو   

  .ضعيفة إذا ما قورنت الوضعية الحالية باإلحتياجات الموضوعية
  :وفي هذا اإلطار، سجلنا مجموعة من المالحظات تدل على أن

  .غياب العنصر النسوي عن مناصب إتخاذ القرار أثر سلبيا على اإلعالم النسوي •
  .كانة التي تحتلها المرأة آمستهلكة لهذه الوسائلعدم حصر الم •
  .زمات ومعالم واضحةيصعوبة ادراج المرأة اإلعالمية وفق أسلوب متطور بميكان •
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واألسباب الكامنة وراء هذه الصعوبات ترجع حسب ما صرحت به بعض ممثالت الجمعيات 
  :إلى

  .تي يشهدها المجتمع الجزائريتصلب القيم الثقافية رغم آل التحوالت البنائية والفكرية ال •
خر عـن ممارسـات باليـة ال       آانتشار بعض السلوآات المهنية المتحجرة والمدافعة بشكل أو ب         •

  .تخدم اإلعالم النسوي
غياب مؤشرات خاصة بالمقروئية في الجزائر، لذلك يعتقد البعض أن االعالم النـسوي موجـه                •

  .لفئة معينة من النساء وليس لكل النساء
  .رأة صعوبات خاصة حين تحاول الوصول إلى المعلومة أو التعامل مع مصدرهاتواجه الم •
في بعض األحيان، ال تؤخـذ بعـين االعتبـار التوصـيات التـي تـصل إليهـا النـساء بعـد قيـامهن                   •

  . بأنشطة معينة
 نضيف بأن الجمعيات النسوية غير راضية آل الرضى عن ما أنجز في المجال اإلعالمـي و       ،خالصةآو

  :بالمرأة واألسباب نلخصها في ما يليي الخاص اإلتصال
  .انتشار األمية بين النساء رغم تراجع نسبتها بشكل معتبر حسب آخر اإلحصائيات •
 .عدم فعالية آل األنشطة الجمعوية الموجهة للمرأة •
التكاليف الباهضة التي يتطلبها تطوير أجهزة إعالمية تهـتم فعـال بقـضايا المـرأة جعـل بعـض                    •

 .راجعون تدريجيا عن هذا المجالالفاعلين يت
ولذا، تدعو الجمعيات المختلفة إلى وضع برنامج عملي لتـدريب ممـثالت المـرأة فـي                

وآذلك، يأملن فـي العمـل مـن        . المجتمع المدني فيما يتعلق باألداء اإلعالمي واإلتصالي الجيد       
قيام اإلعالم بـدوره آمـا    أجل تنسيق الجهود وتحديث أساليب التعاون لمحو السلبيات الناتجة عن عدم            

  .ينبغي
 

  : اللجان االعالمية التي تخصص جزءا من نشاطها للمرأة هي2.9
  اللجان الحكومية •
  اللجان الدولية •
• R.A.F.D 
• I.M.E.D 
• Institut Panos Paris 

  
  ":سيداو" "القضاء على آل أشكال التمييز ضد المرأة" برامج تطبيق اتفاقية  2.10
  

لذلك صـادقت الدولـة     . المرأة واألسرة من آل أشكال العنف الممارسة ضدها       تعمل الجزائر على حماية     
على مختلف المواثيق العالمية والمعاهـدات الدوليـة المتـوفرة اليـوم، بحيـث تتعامـل الهيـآت الرسـمية                    
والجمعيات النسوية غير الحكومية آثيرا مع المنظمات الدولية من أجل القضاء على العنف الموجـه ضـد                

  .المرأة
  :تملك وزارة األسرة وقضايا المرأة برنامج عمل يتمثل فيو

 . اإلعتناء باألسرة وتقوية مبدأ االحترام بين أعضائها •
اإلعتناء بتربية الطفل في اتجاه أساسه المساوات، المواطنة، و إحترام اآلخر تفاديـا للوقـوع                •

 .في حاالت الال إحترام 
 .ء تعلق األمر بالعنف النفسي أو الجسديتوعية أفراد المجتمع بخطورة ظاهرة العنف سوا •

. وتقوم وزارة العدالة بإتخاذ االجراءات القانونية الالزمة التي تضع حدا لممارسة العنف ضد المرأة             
 إجرام التحرش الجنسي ومن جملة ما قامت به مؤخرا نذآر ادخال مادة قانونية جديدة صارمة تعتبر              

  .يعاقب عليه القانون
سرة وقضايا المـرأة مـع الجمعيـات ومـصالح األمـن والـوزارات األخـرى بحثـا عـن                    وتتعاون وزارة األ    

  .الحلول الالزمة والفعالة في هذا الشأن، تنظم ملتقيات وايام دراسية
، بحيث بـادرت الـوزارة بتنظـيم يـوم دراسـي بمناسـبة اليـوم        2004 نوفمبر 25وآخر لقاء آان يوم     

  : اللقاءالعالمي للقضاء على العنف، شارك في هذا
  .وزارة الشؤون الدينية -
 .وزارة الصحة والسكان -
 .المعهد الوطني للصحة العمومية -
 .باحثين -
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 .ممثلي الجمعيات النسوية -
 .مناضلين في مجال حقوق المرأة والطفل -

، وفـي هـذا اللقـاء قـدم المعهـد           "ما أآرمهن إال آريم وما أهانهن إال لئيم       : "اللقاء تم تحت شعار   
 بالتنـسيق مـع وزارة األسـرة ، وزارة      2003مية نتائج تحقيق وطني تم خالل سنة        الوطني للصحة العمو  

العدل، وزارة الداخلية وبعض الجمعيات والمصالح األمنية، الدراسة شملت آل الواليات ومـست النـساء               
  .والفتيات من مختلف الفئات

هـا مراآـز الـصحة، أقـسام        هذه الدراسة أفادت البرامج المنفذة للقضاء على العنف بمعطيات هامة وفرت          
  . الطب الشرعي، أقسام االستعجاالت الطبية، هيآت العدالة ومصالح األمن الوطني

وفي ختام اللقاء، ألـح الحاضـرون علـى ضـرورة تطـوير بـرامج مكافحـة العنـف لمواجهـة اآلثـار النفـسية                         
  .والعقلية والجسدية التي تؤثر مباشرة على الصحة العمومية

  
  :دعائم اإلتصالية التي تتناول المرأة  الوسائل وال2.11

في الحقيقة، توجد العديد من الوسائل والداعائم اإلتصالية التي توفر للحضور وللـصحفيين فـي مختلـف          
المطويـات، الملـصقات، المطبوعـات، شـرائط فيـديو،          : اللقاءات واألنـشطة الموجهـة للمـرأة، نـذآر منهـا          

  .ر آاف بالنظر إلى اإلحتياجات المطروحة في الميدانوأفالم، لكن ما تم توفيره إلى حد اآلن غي
وترى بعض ممثالت النساء أن المسألة مرتبطة مباشرة بالتكاليف الباهضة التي آثيرا ما يعجز منظمي               
األنشطة اإلعالمية واإلتصالية عن توفيرها،  والموضوع آكل له عالقة بقانون الجمعيـات وبقـانون تمويـل                 

بـدو أن العمـل التطـوعي ال يجلـب األمـوال للجمعيـات التـي تعـاني مـن هـذه             نشاطاتها، وبمعنى آخر ي   
  .القضية بالذات

وطبعا هذا ال ينبغي وجود بعض الدعائم األخرى التي تـوزع علـى الـصحفيين والمـشارآين وفـي بعـض                     
ا األحيان آومضات أو آاإلشهار في اإلذاعة والتلفزيون ولكن ليس بصورة منتظمة ودائمة وإنما يخضع بثه              

  .ويرتبط ببعض المناسبات التي تهم المرأة واألسرة
  

  : الدورات التدريبية في مجال اإلعالم المخصص للمرأة 2.12
تهـتم بتنظـيم دورات تدريبيـة فـي مجـال اإلعـالم المخـصص للمـرأة،         " نساء فـي إتـصال   " هناك جمعية   

 في مجاالت اإلعـالم واإلتـصال       وهدفها هو تطوير اإلتصال الجمعوي واإلتصال اإلجتماعي، وترقية التكوين        
وخاصة فيما يتعلق بتكوين المرأة في ميـدان البـث اإلذاعـي وتعـريفهن باألسـس الفنيـة والتقنيـة فـي                      

   . مجال البث اإلذاعي
   

  : اإلنتاج اإلعالمي المخصص للمرأة  2.13
التـي تـنظم    من خالل قيامنا بهذا المسح، إتضح بأن اإلنتاج اإلعالمي ليس في مستوى عدد األنشطة               

هنا وهناك على مستوى الوطن، وقد قمنا بحصر نماذج من ماهو متوفر وحاولنا تقديمه بـشكل مفـصل                  
في االستمارة، بحيث خصصنا إستمارة واحدة لكل نشاط أنتج مادة إعالمية و إتصالية، وبطبيعـة الحـال                 

إنجـازه والوصـول إليـه مـن        يمكن االطالع على هذا اإلنتاج اإلعالمي بالرجوع إلى الدراسة  عبـر مـا تـم                 
  .معلومات في االستمارة

  
  :  تقارير سنوية عن المرأة في مجال اإلعالم 2.14

توجد تقارير تعدها وزارة اإلعالم والثقافـة سـنويا تـشرف عليهـا وزارة اإلعـالم، آمـا تقـوم وزارة اإلعـالم                       
رير بعرض فكـرة عـن التقريـر        بتقديم إحصائيات وتحليل لوضعية المرأة في اإلعالم، ونكتفي في هذا التق          

السنوي الذي يعده المجلس الوطني االقتصادي واإلجتمـاعي، تحـدث التقريـر عـن اإلشـكالية الثالثيـة                  
  .األبعاد التي ترتبط بمسألة تشغيل المرأة على الصعيد الفردي والعائلي واالجتماعي

 واإلتـصال، وآـذلك عـدد    وقد تضمن التقرير إحصائيات حـول عـدد الفتيـات المـسجالت فـي فـرع اإلعـالم            
المتخرجات، باإلضافة إلى نـسبة العـامالت فـي اإلعـالم، والظـروف المهنيـة والـصعوبات التـي تواجههـا                    

  .النساء في هذا المجال الحيوي، المشروع أعدته لجنة عالقات العمل بالتعاون مع أخصائيين وخبراء
لطات العموميـة والفـاعلين االقتـصاديين       ، وقد تم توجيهه للس    "النساء وسوق العمل  : "عنوان التقرير هو  

  .2004واالجتماعيين في ديسمبر 
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  : وحدات الرصد اإلعالمي للمرأة 2.15
طالبت الجمعيات النسوية بإنشاء مرصد وطني للمرأة، وقد أعلن رئيس الجمهوريـة الـسيد عبـد العزيـز                  

الحتفال بـاليوم العـالمي للمـرأة       بوتفليقة عن موقفه اإليجابي من هذا المشروع الهام مؤخرا بمناسبة ا          
  .من هذه السنة

  
  :سيقوم هذا المشروع بإنجاز عدد من المهام تتمثل في

 .تطوير االستراتيجية اإلعالمية الموجهة للمرأة •
 .تطوير التكوين والتوعية حول النوع االجتماعي •
 .إحترام المساواة بين الجنسين والتقسيم العادل للثروات والمسؤوليات •
 .نشاط المناسباتي المحدود الفاعليةتفادي ال •
تبنــي سياســات عادلــة فــي بــرامج التنميــة المحليــة والقطاعيــة والوطنيــة بالتنــسيق مــع    •

 .المنظمات غير الحكومية
 .فتح حوار شامل حول قضية المرأة تساهم فيه وسائل اإلعالم المختلفة •
عـن التنميـة الوطنيـة فـي        توفير المعلومة للجمعية، وبالتالي للمرأة، ألنه ال يمكـن الحـديث             •

 .حالة عدم إدماج المرأة في المشاريع التنموية الكبرى للوطن
  

  :تواجد المرأة اإلعالمية في المجالس التشريعية   2.16
  

 نـساء فـي     5تواجد المرأة اإلعالمية في المجالس التشريعية ضئيل بحيث لدينا إمرأة واحدة من جملـة               
وس صحفية التكوين، مارسـت وظيفـة اإلعـالم فـي التلفزيـون      زهية بن عر : مجلس األمة وهي السيدة   

  .لسنوات طويلة، وآانت وزيرة سابقة مكلفة بقطاع الثقافة واإلعالم
نوارة جعفر، : أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني آانت به إمرأة إعالمية واحدة هي السيدة          

  .ة وقضايا المرأةالتي تم تعيينها موزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة باألسر
  

   
  :الدراسة المسحية  .  3

  :المنهجية المتبعة 3.1
  10: عدد األفراد المستجوبين •
 ).استمارة( مشروع 130: عدد المشروعات التي تم تحليلها •
إستمارة :  مع المعنيين  بواسطة المقابلة المباشرة  أسلوب مأل اإلستمارة تم مأل اإلستمارة        •

 .مقابلة
 

  :أهم معوقات إجراء البحث 3.2
  .التشتت المكاني والجغرافي للجهات المعنية بالمسح •
العنـوان، رقـم الهـاتف،      ( تضم المعلومات الالزمة الخاصـة بكـل جمعيـة           Fichierعدم توفر بطاقية     •

 ).الفاآس
 .غياب جهاز تنسيق بين الجهات المعنية بالمسح •
تالي صعوبة تبويب   صعوبة حصر المعلومات بين إستطراد المبحوثين في سرد اآلراء واألفكار، وبال           •

 .وترتيب لكل المعلومات
الخلط بين الوظيفة اإلعالمية والوظيفة االتـصالية جعـل المبحـوثين يعتقـدون أن آـل نـشاطاتهم               •

 .اإلعالمية إتصالية وإعالمية في نفس الوقت
 .إختالف آبير في درجة فهم األسئلة خاصة فيما يتعلق باألهداف والمضامين واالنجازات •
 هذه اإلستمارات عدة إيجابيات من بينها عدم تقيد المبحوثين في إجاباتهم وهو             وطبعا آان لمأل   •

  .ما جعل بعضهم يقدم لنا معلومات غير منتظرة وفي غاية األهمية
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  :تفريغ وتحليل اإلستمارات  3.3
لتحليل الجوانب المطروحة في هذه الدراسة المسحية، إعتمدنا على المتغيرات المحتـواة فـي              

  :  متغيرات أساسية هي7 وقد وقع االتفاق على اإلستمارة
 .الموضوع •
 .العاملين •
 .الجمهور المستهدف •
 .أهداف النشاط •
 .مضمون النشاط •
 .تقييم النشاط •
 .إنجازات النشاطات المحققة •

 
 :الموضوع  3.3.1

  
  نشاط الجمعيات حسب متغير الموضوع): 3.1(الجدول 

  
 الموضوع

التحسيس   اإلعالم  إسم الجهة
  المجموع  ةالترقي  والتكوين

  39  7  11  21  وزارة األسرة وقضايا األسرة
  17  02  05  10  االتحاد الوطني للنساء الجزائريات

  19  02  10  07  "إقرأ"جمعية 
  10  00  07  03  "نساء في إتصال"جمعية 

  09  02  07  02  الجمعية النسوية للترقية
جمعيات نساء جزائريات من أجل 

  05  00  03  02  التقدم

  09  01  07  01  جمعية راشدة
  01  01  00  00  نادي تطلعات

  15  00  08  07  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات
  06  00  05  01  الجمعية الوطنية لرعاية الشباب

  130  15  61  54  المجموع
  

  )3.1(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 
 موضـوعا، بينمـا     61لـغ   من خالل الجدول يتبين أن عدد المواضيع الهادفة إلى التكوين والتحسيس قـد ب             

  . موضوع15 ثم تليها مواضيع الترقية بعدد أقل يساوي 54وصل عدد المواضيع اإلعالمية 
ونستنتج من هذا الجدول أن عدد المواضيع الهادفة إلى التكوين والتحسيس متكررة عند وزارة األسـرة                

  .وجمعية نساء في إتصال" إقرأ"وجمعية 
ات الموجهـة للمـرأة وللفتـاة علـى قناعـة بـأن المـرأة تحتـاج فـي                   هذه المواضيع تدل علـى أن النـشاط       

  .الظروف الحالية إلى تكوين وتدريبات من أجل رفع مستوى استعابها لقضايا ترقيتها وتنمية مجتمعها
وعليه، يبقى التكوين هو الشغل األساسي الذي تحاول آل الجهات الترآيز عليه حتـى تتحـصل علـى                  

تحويل المرأة والفتاة الجزائريـة مـن مجـرد أنثـى أو فـرد فـي المجتمـع إلـى                    نتائج تأهيلية تساعد على     
فاعلــة إجتماعيــة قــادرة علــى التعامــل مــع معطيــات التقــدم والتحــضر بــصفة إيجابيــة وذلــك مــن خــالل 

  .المساهمة في تجاوز آل العراقيل المعنوية والمادية التي تصادفها في حياتها
 قد إحتلـت مرتبـة هامـة أي بفـرق ضـئيل إذا مـا قورنـت بالمواضـيع          ونالحظ أيضا بأن المواضيع اإلعالمية    

  .التكوينية التحسيسية
  :وفي هذا المجال إستنتجنا أيضا ما يلي

) بما في ذلك االهتمام بتكوين المـرأة الريفيـة        (االهتمام الكبير بالتكوين والتحسيس      •
 الجانـب   دليل على وجود حاجة إجتماعية ملحة تستدعي االعتناء بـالمرأة فـي هـذا             

 .ومحاربة آل عوامل تأخرها
ضعف المواضيع الخاصة بالترقية دليل على أن االهتمام يرآز على المضامين التي ال              •

 .تساعد على رفع مستوى المرأة
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عدم تفوق المواضيع اإلعالمية دليـل علـى أن االهتمـام بـالمرأة ال يرآـز آثيـرا علـى                     •
 هـذه الفئـة مـن النـساء ال تـشكل            المرأة العاملة والباحثة والمثقفة على أساس أن      

األغلبية في المجتمع، وربما تبدو هذه المالحظـة إيجابيـة مـادام النـشاط اإلعالمـي                
الموجه للمرأة يعتني أآثر باألولويات أو أولوية الجزائر إلى الخروج بالمرأة من التخلف             

 ).مثل القضاء على آل أشكال األمية(وضعف المستوى التعليمي 
 الجهات تنوع آثيرا في مواضيعها مثلما هو األمر بالنسبة لوزارة األسرة وقضايا  المـرأة                ونضيف بأن بعض  

  .والتي تسعى إلى إنشاء شبكة إتصال داخلي وخارجي لتبادل الخبرات واالستفادة من تجارب اآلخرين
  

 :العاملين 3.3.2
  

  العاملين في المشروع حسب متغير الجنس): 3.2(الجدول 
  

 الجنس
  وعالمجم  أنثى  ذآر  

  02  01  01  وزارة األسرة وقضايا األسرة
  02  01  01  االتحاد الوطني للنساء الجزائريات

  02  01  01  "إقرأ"جمعية 
  02  01  01  "نساء في إتصال"جمعية 

  02  01  01  الجمعية النسوية للترقية
جمعيات نساء جزائريات من أجل 

  02  01  01  التقدم

  02  01  01  جمعية راشدة
  02  01  01  نادي تطلعات

  02  01  01  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات
  02  01  01  الجمعية الوطنية لرعاية الشباب

  20  10  10  المجموع
  

  )3.2(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 
نالحظ بأن النشاطات الموجهة للمرأة حريـصة علـى آـسر الحـواجز النفيـسة التـي تفـصل بـين الرجـل                     

ذلك نجدها تعتمد على الجنـسين مـن أجـل تحـضير النـشاطات واإلشـراف               والمرأة في مواقع العمل، ول    
  .عليها وتقييم نتائجها

وهناك استنتاج آخر يبين بأن الرجل الجزائري يحمل أية عقدة اتجاه المـرأة بحيـث آثيـرا مـا نجـد رجـال                       
يمها فـي  يلتحقون باإلعالم النسوي والنشاطات الجمعوية النسوية إيمانا بضرورة مـساندة المـرأة وتـدع        

  .المجتمع
وطبعا حضور الرجال ليس بأعداد آبيرة مقارنة مع عدد النساء ولكننا مع ذلك لم نالحظ غياب الرجل عن 

   .Féminismeالمرأة حتى في الجمعيات التي تتبنى المغاالة في إتجاهها النسوي 
  

 :الجمهور المستهدف  3.3.3
  جمهور المستفدين من النشاط): 3.3(الجدول 

  
 الجنس

حضور   باحثين  جهةإسم ال
  رسمي

جمعيات غير 
  حكومية

جمهور 
 المجموع  عام 

  4  1  1  1  1  وزارة األسرة وقضايا األسرة
االتحاد الوطني للنساء 

  3  1  1  1  - الجزائريات

"إقرأ"جمعية   1  1  -  -  2  
"نساء في إتصال"جمعية   1  -  1  -  2  

  2  1  1  -  - الجمعية النسوية للترقية
  2  1  -  -  1 جمعيات نساء جزائريات من
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 أجل التقدم
  2  1  1  -  - جمعية راشدة
  2  1  1  -  - نادي تطلعات

الديوان الوطني لمكافحة 
  4  1  1  1  1 المخدرات

الجمعية الوطنية لرعاية 
  4  1  1  1  1 الشباب

  27  8  8  5  6  المجموع
  

  )3.3(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 
 أفـراد،   8الذي يـشارك فـي النـشطات لـيس آبيـرا إذ بلـغ                  يبين الجدول بأن الفرق بين أنواع الجمهور        

  : واالستنتاجات التي يمكن تقديمها في هذا المجال هي 
تنوع الجمهور يعبر عن تنوع العالقات القائمة بـين مختلـف فئـات المجتمـع، ففـي اللقـاء الواحـد                      -

العلميــة تحــاول الجهــة المنظمــة لنــشاط مــا أن يــشارآها الجــامعيون واألخــصائيون بتحــاليلهم   
وتدخالتهم العقالنيـة إلـى جانـب ممثلـي الهيئـات الرسـمية الـساهرين علـى خدمـة مـشاريع                     
التنمية بشكل عام والتي تخص المرأة سواء آانت داخل األسرة أو آانـت خارجهـا أو مـن خـالل       
زواجها في المؤسـسة التربويـة واإلنتاجيـة والـسياسية وأيـضا مـن خـالل تواجـدها القـوي فـي                   

  .مزارعاألرياف وال
من جهة أخرى، يعبر حـضور الجمعيـات علـى الرغبـة فـي التعـارف والتعـاون مـن أجـل تـشكيل                         -

 .وإيجاد الحلول للمشاآل العديدة المطروحة أمام المرأة
وطبعا يعبر حضور الجمهور العام عن محاولة تقريب المراة والفتاة بالدرجة األولـى وبـاقي أعـضاء                 -

 . تسهر على مصالح أساسية عبر آل الوطنالمجتمع من الهيئات والجمعيات التي
 

  :أهداف النشاط  3.3.4
  يبرز النشاط حسب متغير األهداف) : 3.4(الجدول 

   
سياس اقتصادية  اسم الجهة

  ية
اجتماع
  ية

 المجموع  ثقافية

  3  1  1  1    وزارة األسرة وقضايا األسرة
  3  1  1  1   االتحاد الوطني للنساء الجزائريات

  3  1  1  1    "إقرأ"جمعية 
  2  1  -  1    "نساء في إتصال"عية جم

  2  1  1  -    الجمعية النسوية للترقية
جمعيات نساء جزائريات من أجل 

  التقدم
1  1  1  -  3  

  3  1  1  1    جمعية راشدة
  3  1  1  -  1  نادي تطلعات

الديوان الوطني لمكافحة 
  المخدرات

  1  1  -  2  

  3  1  1  1    الجمعية الوطنية لرعاية الشباب
  27  8  9  8  2  المجموع 

  
  )3.4(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 

يتـضح مـن الجــدول أن عـدد األهـداف االقتــصادية ضـعيف بحيــث تكـر مـرتين بينمــا تكـرر الهــدف          -
 مرات، ويبقى الفرق ضئيل جدا بين األهداف الـسياسية          10االجتماعي على مستوى آل جهة      
 .واألهداف الثقافية بفارق عدد واحد
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عالميــة الموجهــة للمــرأة ترآــز خاصــة علــى الجوانــب االجتماعيــة ونــستنتج بــأن النــشاطات اإل -
والثقافية وهو ما يدل على االهتمام بالوضعية اليومية التي تعيشها المرأة فـي البيـت وخارجـه                 

 .الخ....سواء آان ذلك في المدرسة او الحقل أو المصنع 
والطفـل ومـسائل البيئـة      واالهتمام بالجانب االجتماعي دليـل علـى االهتمـام باألسـرة، الفتـاة               -

، وآـل المواضـيع     ...والمحيط والصحة والتربية، والمدرسة، والطرد المدرسي، والعنف، والجنس،         
 .األخرى المتعلقة باآلفات االجتماعية التي تهدد الشابة والشاب

 .الخ...وهي مواضيع قد تعيشها المرأة باعتبارها أم أو عاملة  -
اسية فذلك دليل أيضا علـى الـوعي الـسياسي لـدى المـرأة              أما بالنسبة بارتفاع األهداف السي     -

الجزائرية التي تصل إلى مستوى الدفاع عن حقـوق المـرأة هـذا الـوعي يتجـسد فـي االقتنـاع                     
المبدئي على أن تخلف المراة لي قدر محتوم عليها، وإنمـا هـو  موجـود فـي المجتمـع بـسبب                      

مل على تحرير المجتمع من المواقف      الممارسات السياسية المقصرة في حق المرأة، والتي تع       
المتخلفة باتخاذ إجراءات وتشريع قوانين صارمة تحد من التعسف الموجه ضد المرأة هنا وهنـاك        

 .وهذا باالعتماد أساسا المنظومة اإلعالمية التي يمكن لها أن تساهم في رفع الغبن عنها
وى يتجـسد فـي ضـرورة    إذن يعبر العمل الموجه من أجل تحقيق أهداف سياسية عن طمـوح قـ   

اقتحام الساحة السياسية وآسر إحتكار الرجل الذي لن يوفق في صنع مستقبل المرأة بمفـرده وفـي                 
  .غيابها مهما آانت طاقتها ونواياه حسنة

  
  :مضمون النشاط  3.3.5

  يبرز النشاط حسب متغير المضمون): 3.5(الجدول 
  

 المضمون
أيام   محاضرات  الجهة

 موعالمج خرجات   ملتقيات  دراسية

  4  1  1  1  1  وزارة األسرة وقضايا األسرة
االتحاد الوطني للنساء الجزائريات -  -  1  1  2  

"إقرأ"جمعية   1  1  1  1  4  
"نساء في إتصال"جمعية   1  1  1  -  3  

  2  1  1  -  - الجمعية النسوية للترقية
جمعيات نساء جزائريات من أجل 

  2  1  1  -  - التقدم

  2  1  1  -  - جمعية راشدة
عاتنادي تطل  -  -  1  1  2  

الديوان الوطني لمكافحة 
  3  -  1  1  1 المخدرات

  4  1  1  1  1 الجمعية الوطنية لرعاية الشباب
  28  8  10  5  5  المجموع

  
  )3.5(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 

 مرات هو نفـس العـدد المـسجل بالنـسبة للخرجـات أي              10يبين الجدول بأن عدد الملتقيات الذي تكرر        
  .لنشاط الميداني واالتصال بالجمهور المستهدف من آل نشاطبالنسبة ل

نفس المالحظة نسجلها بالنسبة لعدد الملتقيات التي تشكل مضمون قوى لدى العينة التي تناولناهـا               
  .بالدراسة

وبالتالي، نستنتج بـأن الخرجـات والملتقيـات همـا الوسـيلتان الـساسيتان اللتـان يمكـن مـن خاللهمـا                       
اإلعالم والدخول في العمليات االتصالية المبنية علـى مخاطبـة الجمهـور واإلصـغاء لـه                الخروج من دائرة    

  .وفتح معه باب الحوار والنقاش أي باب االتفاق واالختالف حول القضايا التي تهم المرأة بالدرجة األولى
مـساهمة  هذا النوع يبين أيضا حاجة الهيآت الرسمية والجمعيات إلـى ضـمان التواصـل واالسـتمرارية لل              

  .مباشرة في صنع الرأي العام النسوي حول قضاياهن
أما عن المحاضرات واأليام الدراسـية فإنهـا تقـل نوعـا مـا لكونهـا تـستهدف بالدرجـة األولـى المثقفـين                        
والجامعيين الذين يتمتعون بقدرات علمية تؤهلهم للتفاعل مع المقاربات العلمية التي تطـرح مـن حـين                 

  .آلخر على المشارآين
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  :قييم النشاط ت 3.3.6
  يبرز النشاط حسب متغير تقييم النشاط): 3.6(الجدول 

  
 تقييم النشاط

  المجموع  بدون تقييم  سلبي  إيجابي  إسم الجهة

  1  0  0  1  وزارة األسرة وقضايا األسرة
االتحاد الوطني للنساء الجزائريات 1  0  0  1  

"إقرأ"جمعية   1  0  0  1  
"نساء في إتصال"جمعية   1  0  0  1  
ة النسوية للترقيةالجمعي  1  0  0  1  

جمعيات نساء جزائريات من أجل 
  1  0  0  1 التقدم

  1  0  0  1 جمعية راشدة
  1  0  0  1 نادي تطلعات

الديوان الوطني لمكافحة 
  1  0  0  1 المخدرات

  1  0  0  1 الجمعية الوطنية لرعاية الشباب
  10  0  0  10  المجموع

  
  )3.6(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 

 مرات، بمعنى أن الجهـات التـي اتـصلنا بهـا عبـرت عـن                10ذا الجدول تكرر عدد التقييم االيجابي       في ه 
النتائج اإليجابية التي أنجزتها نشاطاتها اإلعالمية المختلفة الموجهة للمرأة، هذا االتجاه اإليجابي آـان              

ة األولـى بـأن     بطبيعة الحال نسبي وغير مطلق على أساس أنه في آل مرة يكشف للمعنيـات بالدرجـ               
قضية المرأة هي قضية حق تستوجب االجتهاد واإلصرار للتـأثير فـي آـل األطـراف الحيـة القـادرة علـى                

  .المساهمة في تحسين وترقية المرأة
والتقييم اإليجابي آثيرا ما يكون ذا بعد عاطفي وال يعتمد على أدلـة ماديـة، سـببه االنجـازات المعنويـة       

والتقدم الذي تعيشه اليوم في مختلـف المجـاالت رغـم بقـاء حـواجز عديـدة              األولى التي بلغتها المرأة،     
 satisfaction(وهذا ما يمكن أن تعبر عنه بالرضا النفسي . تعترض طريقها نحو التقدم الفعلي والشامل

psychologique.(  
أن هنـاك   ويبقى هذا التقييم المعبر عنه في رأينا يفتقد إلى نـوع مـن الموضـوعية والمـصداقية، بـدليل                    

نقائص آبيرة يتحدث عنها المعنيين بإنجاز النشاط، تتعلق خاصة بالتنظيم، وااللتزام بالمواعيـد، وبغيـاب               
التغطية اإلعالمية للنشاط، أو عجـز  القـائمين علـى النـشاط بتوظيفـه إعالميـا بـصورة جيـدة يخـدمهم                       

   .آمنظمين ويخدم في نفس الوقت تغطية المرأة بصورة غير مباشرة
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  :االنجازات المحققة  3.3.7
  يبرز النشاط حسب متغير االنجازات المتحققة):  3.7(الجدول 

  
 االنجازات

  إسم الجهة
طرح إشكالية 

  جديدة
تطوير 
  مفاهيم

تدعيم 
 المجموع  بدون  سياسة

  1  0  1  -  -  وزارة األسرة وقضايا األسرة
  1  0  1  -  - االتحاد الوطني للنساء الجزائريات

"قرأإ"جمعية   -  1  1  0  2  
"نساء في إتصال"جمعية   1  1  -  0  2  

  1  0  -  -  1 الجمعية النسوية للترقية
جمعيات نساء جزائريات من أجل 

  3  0  1  1  1 التقدم

  2  0  -  1  1 جمعية راشدة
  1  0  1  -  - نادي تطلعات

الديوان الوطني لمكافحة 
  2  0  1  1  - المخدرات

  1  0  1  -  - الجمعية الوطنية لرعاية الشباب
  16  0  07  05  04  المجموع

  
  )3.7(القراءة الكمية والتحليلية للجدول 

    
 مرات، في حين    7يبين الجدول بأن عدد االنجازات التي تدعم سياسة رئيس الجمهورية قد وصلت إلى              

 مرات ووصل عدد االنجازات التي تحاول طرح إشكاليات جديدة على مختلف فئات       5تكرر تطور المفاهيم    
  . مرات4في المجتمع ـ إلى النساء ـ 

وهكذا، يتضح أنه ال يوجد تعارض أساسي بين ما تطمح إليه الدولة بالنسبة لقـضية المـرأة ومـا تطمـح                     
إليه سواء الهيـآت الرسـمية أو الجمعيـات غيـر الحكوميـة، فكـل جهـة تحـاول تجـسيد مـشروع التقـدم                         

خـدم سياسـة الدولـة الهادفـة إلـى ترقيـة            والترقية بالمرأة وعليه، ال ترى مانعا في أن تحقق إنجـازات ت           
المرأة من خالل توفير لها التعليم والصحة ووقاية أطفالها من األمراض وحماية أبنائها وبناتها من األخطار                
بواسطة محاربة آل اآلفات االجتماعية  المضرة وإدماج فئة الشباب في الحياة العمليـة والحيـاة العامـة                  

  ....على حياة المرأة آزوجة وآأم وآفاعلة إجتماعية إدماجا قويا تنعكس إيجابيته 
 مـرات،   5إلى جانب هذا نجد االنجازات التي تحاول تطوير مفاهيم فـي المرتبـة الثانيـة بتكـرار يـساوي                    

وبالتالي نستنتج بأن هذه المحاوالت الهامة تستجيب لحاجة المرأة إلى فهم بعض المفاهيم المرتبطة              
الـذي تـم التطـرق إليـه آثيـرا          " المواطنة"هذه المفاهيم، نجد مثال مفهوم      بنموذج التقدم، وفي مقدمة     

للتوضيح للمرأة شروط المواطنة الحقيقية وأهدافها ونتائج ممارستها على عالقتهـا بواجباتهـا وحقوقهـا               
  .في المجتمع

هميـة مـن    أما بالنسبة لالنجازات الخاصة بطرح إشكاليات على المرأة والمجتمع المدني، فإنها ال تقل أ             
 مرات، هذه االنجازات تدل على ان النساء يحملن فـي الجزائـر أفكـار وتـصورات                 4حيث العدد الذي تكرر     

جديدة حول ما يجب أن تكون عليه المرأة في حالة ما إذا أبدى المجتمع اسـتعداده لتقبـل فكـرة التغيـر           
  .الفعلي بالنسبة للمرأة

تجاهـات معاديـة لمقومـات شخـصية المـرأة الجزائريـة            واالقبال على إشكاليات جديـدة ال يعنـي تبنـي إ          
إجتماعيا ودينيا وثقافيا، مثلما تروج لذلك بعض األقالم من حين آلخر، بل آل ما في األمر هو أنها تحاول                  
تقديم بدائل أآثر مالئمة لمتطلبات الترقية واالزدهار ولتوضيح أآثر، نقـدم فكـرة عـن مـا حـدث بالنـسبة        

  .لقانون األسرة
لقانون أثار جدال واسعا في المجتمـع وبـين النـساء اللـواتي اخـتلفن آثيـرا حـول ضـرورة إلغـاءه أو                        هذا ا 

تعديله أو الحفاظ على نصوصه آما هي على أسـاس أن آـل التـشريعات المتـضمنة فيـه مـأخوذة مـن                       
ت نصوص قرآنية، ويمكن القول بأن اإلشكالية التي انتشرت ونالت رضى الجزائريين هي تلـك التـي آانـ          

معتدلة وقبلت بتغيير بعـض النـصوص علـى أسـاس أنهـا تـضر فعـال المـرأة مثلمـا هـو الـشأن بالنـسبة                           
للحضانة، وتعدد الزوجات، والطالق و الجنسية، في هذا الشأن أدخلت تعديالت هامة ال تتناقض مع مـا                 

سـية هـي   شرعه اهللا، فكل ما في األمر هو أن النصوص الجديدة بنيـت علـى إجتهـادات قاعـدتها األسا                
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خلق التوازن بين التحوالت البنائية والفكرية التي يشهدها المجتمع الجزائري ومن ثم حماية المرأة من               
  .أن تكون ضحية للجهل والتالعبات والتعسف في حقها

  
  :نتائج المسح 3.4

  
ن أداء آـل  حاليا، يبدو أن االعالم الذي يهتم بالمرأة ال يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود، لكي يتمكن م      

أدواره  االعالمية والتربوية والترفيهية، فضال عن وظيفة التنشئة والحـوار والنقـاش والتكامـل فـي إتجـاه                   
  .يحقق النهوض االجتماعي والثقافي للمرأة

لقد تمكنا من خالل قيامنا بهذه الدراسة المسحية من معرفة آيف تقوم النشاطات االعالمية الموجهة               
شر األخبار والحقائق واآلراء وفتح بـاب النقـاش لتبـادل اآلراء واآتـساب المهـارات                للمرأة في مجتمعنا بن   

التي تخلق لدى المرأة الدوافع التي تدعم األهداف النهائية والمباشـرة فـي حياتهـا العائليـة والمهنيـة                   
  .واالجتماعية

  
  :ويكشف االتجاه السائد عامة عن مايلي  
بقـدر مـا    ) المـرأة فـي البيـت، زوجـة، مربيـة         (ليدية للمرأة   االعالم بقدر ما يرآز على الصورة التق       •

يحاول االنتباه إلى الصورة التي تقدم المرأة في مناصب المسؤولية، والحـوار االجتمـاعي، لكـن                
يبقى آل هذا غير آافي مادام ال يؤآد باستمرار وبصفة منتظمة على األدوار المهنية المختلفـة                

  .على إتخاذ القرارالتي تبرز آفاءة المرأة وقدراتها 
آثيرا مـا تكـون المـرأة حاضـرة فـي المناسـبات التقليديـة لكنهـا قلـيال مـا تـشارك إعالميـا فـي                            •

 .المناسبات العلمية، األمر الذي جعل الجزائري يستهلك إعالما مقصرا في حق المرأة المتعلمة
عنـاوين التـي    تطورت في الجزائر الصحافة الموجهة إلى الفتيات من خالل صدور مجموعة مـن ال              •

  ...تعالج قضايا فنية وعاطفية باإلضافة إلى مواضيع التجميل والمودة 
االعالم النسوي الجمعوي إن صح التعبير ينجزه التفاعل اإليجابي مـع الفتـاة والمـرأة المحتاجـة                  •

 .إلى الرعاية أو مساعدة أو تكوين وأحيانا إلى مجرد تفهم
قـائص التـي يعـاني منهـا نظريـا ومنهجيـا، عـن إرادة               االعالم النسوي  يعبر بصدق، ورغم آل الن        •

 .وتنمية جوهرها، اإليمان بقضية المرأة والوعي بضرورة تحسين وضعيتها
التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة في الجزائر تعطي إنطباعـا بـأن االعـالم النـسوي فـي                  •

لة والـشرآاء المحليـين     الجزائر ليس حزبي وال يخضع للسلطة، وإنما هو إعالم متفتح على الدو           
 .والمتعاونين األجانب، والدليل على ذلك  هو وجود تعاون آبير بين آل األطراف

وبالمقارنة مع ما حققتـه وسـائل اإلعـالم فـي مجـاالت الممارسـات الـسياسية والبروتوآوليـة،                    •
 إلـى   فإنها لم تلعب الدور الالزم من أجل تقريب النساء للجمعيـات وتقريـب الجمعيـات              : والحزبية

 .النساء، بمعنى آخر إن عدد النساء اللواتي ال عالقة لهن بالجمعيات واإلعالم النسوي آبير
لم يساهم اإلعالم إلى يومنا هذا في تحقيق تعـاطف جمـاهيري شـامل لجمـع التبرعـات مـثال                     •

أو القيــام بأعمــال خيريــة ) مثــل تنظــيم تيليطــون خــاص بــالمراة المحتاجــة(للنــساء المحتاجــات 
 .لنطاق اتجاه المرأة بحلول بعض المناسباتواسعة ا

رغم آل ما أنجز بشكل أو بآخر، يبقى اإلقبال على مناصرة قضايا المرأة إعالميا محدود النطاق،                 •
ألنـه آثيـر مـا يكـون مناسـباتي وال يحـاول اللجـوء إلـى الوسـائل االعالميـة واالتـصالية الحديثــة            

ية هـي األآثـر انتـشارا والعالقـة باألنترنيـت جـد             ، إذن الوسـائل التقليديـة الكالسـيك       )األنترنيت(
 .ضعيفة

عــدم لجــوء الجمعيــات النــسوية إلــى تطــوير إعــالم نــسوي متطــور لــه عالقــة بــنقص التمويــل،   •
فالتشريعات الخاصة بالجمعيات غير الحكومية تراقب هـذه المـسألة خوفـا مـن العمالـة وخدمـة                  

ت غير مرغوب فيها إطالقا، وهو ما تشكو مصالح األجنبي أو أن تذهب األموال إلى تمويل نشاطا     
 .منه الجمعيات

تشكو الجمعيات من تغيبهن في الحـصص التـي تنجزهـا المؤسـسة الوطنيـة للتلفزيـون آهيئـة                  •
 .يقترف فيها تقديم خدمة عمومية

وطبعا لدينا مالحظة هامة تخص الجانب االتصالي في هذا الصدد نقول بـأن االتـصال لـم يرتقـي                   
  .أن يكون عليهبعد إلى ما يجب 
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  : مالحظات أخرى إضافية 3.5
عالقــة االعــالم واالتــصال بــالمرأة لــم تظهــر مــن فــراغ بــل هــي محكومــة بــالظروف االجتماعيــة   •

  .واالقتصادية والسياسية التي مرت بها المرأة في مختلف المراحل
 .االعالم النسوي بارز بشكل قوي ألنه غير قادر على إيصال خطاب إعالمي غني ومقنع •
االعالم النسوي في الجزائر آثيرا ما ينطق بإسم المرأة لكـن ال يبـين آيـف يخـدم مـصالحها وال                      •

  .pas engagée profondآيف يساعدها على إنجاز أهدافها 
 ....لالعالم النسوي عالقة قوية بالعادات والتقاليد  •
رة لالتجـاه العـام     لالعالم النسوي عالقة سلبية بمـسألة المواقـف واالتجاهـات النـسوية المغـاي              •

 .السائد في المجتمع
 .نادرا ما يخدم االعالم النسوي أفكار نسوية معينة •
ينجح االعـالم الرسـمي إلـى حـد مـا       ) قانون األسرة (عندما تكون هناك مواعيد سياسية معينة        •

 .في تعبئة الرأي العام النسوي حول المسألة المطروحة للنقاش
ا االعالم النسوي قضايا المرأة بعمق وبرؤية متفتحة حتـى          آثيرة هي الحاالت التي ال يعالج فيه       •

 .يتجنب االصطدام بين األفكار
 .االعالم النسوي غالبا ما يكتفي بذآر الوقائع دون االقبال على تفسيرها وتحليلها •
إذن إختيار الحوار آشكل ومنطق ال يتحدى مستوى التعمالت الشفهية داخل المجتمع في أطر               •

 .يكلةغير رسمية وغير مه
االعالم النسوي ال يتحدث في الكثير من الحاالت مع المرأة، بل يتحـدث إلـى المـرأة أي يتوجـه                     •

 .إليها فقط
األطر المرجعية التي يعكسها اإلعالم هـي فـي غالبيتهـا أطـر تقليديـة، ثقافيـا وإديولوجيـا مثـل                •

 .الخ... الحديث عن العادات وظروف المعيشة
النساء اللواتي يشرفن علـى الجانـب االعالمـي ال يتمـتعن            الحظنا على مستوى الجمعيات أن       •

بخبرة آبيرة، ورغم الحضور الضعيف للرجل لكنـه هـو الـذي يبقـى يتحـدث سياسـيا عـن المـرأة                
  .ودورها في التنمية

 ).في المناسبات(االعالم النسوي ال يقدم للمجتمع النماذج النسوية الناجحة إال نادرا    •
اري يراعي بالدرجة األولى التوجهات الرسـمية األساسـية أي أنـه ال             االعالم النسوي إعالم إخب    •

 .يعتمد على التحليل والمقارنة
ال يؤآد االعالم النسوي على أن مهنة الصحافة هي المخرج السليم لخدمة قضية المـرأة رغـم                  •

التهافت على التكوين فـي تخـصص االعـالم واالتـصال، مثلمـا قـدمنا حـول االحـصائيات الخاصـة                     
  .كوين في االعالمبالت

  
  :التوصيات المستقبلية. 4

  
  : القضايا األولى بالمواجهة4.1

  .األمية المنتشرة خاصة في األوساط الريفية -
 ).نساء(البطالة التي تعاني منها الجامعيات  -
 ).المرأة المطلقة ال تجد من يتكفل بها وبأبنائها ماديا في حالة غياب األسرة(الطالق  -
 .سبة للفتياتانحراف األحداث بالن -
 .غياب هيئات متخصصة قادرة على التكفل بمسائل اإلدماج الفعلي للمرأة -
 .غياب برامج إعالمية متخصصة بقضايا المرأة تبث بصفة منتظمة -
  

  :القطاعات الواجب  استهدافها مستقبال 4.2
  .قطاع التعليم والتكوين -
  .قطاع التشغيل -
  .قطاع الشباب والتضامن -
  .قطاع األسرة والعدالة -
 .قطاع الصحة، التكفل بالطفل واألم -
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  : مجاالت التنسيق والتعاون بين جهات مختلفة4.3
  :من جملة النتائج المتوصل إليها نضيف أن

قضية المرأة هي قضية آل المجتمع، ويحتاج التكفل بها في مجال تنسيق الجهـود تعـاون عـدة                  
مثل جمعيات المجتمع المدني وعليـه      أطراف وجهات فاعلة سواء آانت رسمية حكومية أو غير رسمية           

  : نرى أن التنسيق والتعاون يتم في أآثر من مستوى
  : مستوى حكومي رسمي بين وزارة األسرة وقضايا المرأة مع آل من4.3.1

  .وزارة التربية -
  .وزارة الثقافة -
  .وزارة الصحة -
  .وزارة االعالم -
 .الخ..…درات المراآز الوطنية المتخصصة في الصحة العمومية، مكافحة المخ -

 مستوى غير حكـومي ويـتم فـي التعـاون الوثيـق بـين الجمعيـات النـسوية الغيـر                     4.3.2
  .حكومية آممثل للمجتمع المدني مع هذه الجهات الحكومية

  . مجال التعاون بين الجزائر واألقطار العربية4.3.3
رأة وخاصـة فيمـا يتعلـق بتبـادل       تحتاج الجزائر إلى التعاون مع آل األقطار العربية فيما يتعلق بقضايا الم           

  :التجارب والخبرات فيما يخص التشريع الخاص الذي يعتني بالمرأة في مجاالت
o اإلعالم.  
o العمل  
o الصحة.  
o األسرة.  

ونرى أن  هذا التنسيق والتعاون يتم باستخدام آليات العمل العربـي المـشترك والـذي تجـسده                  
نيـات اتـصالية تـسمح لهـا بالتنـسييق بـين مختلـف              منظمة المرأة العربية بمـا لـديها مـن آفـاءات وإمكا           

  .الجهات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة العربية 
     ملحق 

   بيانات خاصة بجمعيات نسوية ناشطة

   في مجال اإلعالم واإلتصال الخاص بالمرأة

 
البريد 

 اإللكتروني
الهاتف 
إسم الرئيسة أو  العنوان والفاآس

الجمعيةإسم  المسؤولة  

AFEPEC 
 @ Yahou.Fr 041.53.20.80 13 شارع عمار 

 بسكري ـ وهران
رمون / السيدة

 مليكة

الجمعية النسوية لتنمية 
الشخصية وممارسة 
   ASEPECالمواطنة 

 شارع الربعاء زوج 149 021.53.47.23 /
 عيون براقي ـ الجزائر

واآد / السيدة
 تسعديت

جمعية بسمة لترقية 
 المرأة

neila. Sportives 
@ caramail.com 037.48.36.13  ديسمبر 11شارع 

  تبسة1960
بن عياد / السيدة

 شريف ليالت
جمعية بنات الكاهنة ـ 

 نساء ـ رياضة

OURAD.AKILA 
@ caramail.com 021.93.65.38 

 ديسمبر 11شارع 
، دالي 23 فيال 1960

 ابراهيم، الجزائر

وراد / السيدة
 عقيلة

جمعية الدفاع وترقية 
وق المرأةحق  

AFOLDUO  
@ hotmail.com 032.31.98.92 خنشلة 2194ب .ص 

40000  
/ السيدة

 إبراهيمي آسيا
جمعية النساء ـ والتطوير 

 الدائم

Fec 95  
@ hotmail.com 021.68.55.66 

ب .بشير عطار ص
 ماي، 1 ساحة 323

 الجزائر

لحرش / السيدة
 جمعية نساء في إتصال نفيسة

B. Zitoune 
 @ hotmail.com 021.63.32.10 21 شارع ديدوش 

 مراد، الجزائر
باية / السيدة
 جمعية النساء الريضيات زيتون

Hithamou 99  
@ hotmail.com 021.60.32.76 07 طريق بارمونتي 

 حيدرة، الجزائر
آيت حمو / السيدة

"شبكة وسيلة"جمعية  لويزة  
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عمارة ب الطابق الرابع  021.44.76.93 /
لجزائربئر مراد رايس، ا

دآالي / السيدة
تجمع النساء الديمقراطيات خيرة

/ 021.43.43.89 ISGP شارع الليدو برج 
 الكيفان، الجزائر

أالب / السيدة
 جمعية النساء المسؤوالت مليكة

AZINAI 
 @ 

caramail.com 
 شارع ديدوش 16 031.94.50.89

 جمعية المرأة والتنمية ـ قسنطينة

  
  :هوامش ال
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